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ועל כן  ,המכון מדגיש את ההיבט היישומי של הלימודים האקדמיים - יישומיות
  .ניהול ועיצוב, טכנולוגיה, סההנד: שוקד על חיבור בין ארבעה תחומים

  
וחותר להימצא בחזית  ,המכון שואף למצוינות בהוראה ובמחקר -מצוינות 

בעלי תואר שלישי , חברי הסגל האקדמי של המכון .ההתפתחות הטכנולוגית
המכון . אנשי מחקר בעלי מוניטין הם, מאוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם

שיזכו , ו ומעודד סטודנטים להגיע להישגיםדורש רמת לימודים גבוהה מתלמידי
  .אותם במלגות ובפרסי הצטיינות והוקרה

  
המכון רואה חשיבות עליונה בקשר   - שיתוף פעולה עם תעשיות העילית 

המובילות בפיתוח  ,הדוק ובהפריה הדדית בינו לבין תעשיות עתירות הידע
חברת , החשמלחברת , מוטורולה, מיקרוסופט: כגון, תחומי לימוד חדשניים

, בזק, אלישרא, רפאל, אופ- חברת אל, התעשייה האווירית, לנט ישראל'אגי
 M-Systems ,IBM ,,Texas Instruments ,Wind river ,hp ,ECI, אינטל
Orbit ועוד.  

  
מזהה תחומי , המכון שוקד להימצא בחזית החדשנות הטכנולוגית - חדשנות 

כניות לימודים תלכך מפתח ובהתאם , תחומיים- ידע חדשים ומקצועות בין
בין . רלוונטיים להתפתחות הטכנולוגית המתהוות, המשלבות תחומים שונים

ניהול , תחומי הלימוד החדשניים במכון נמנים טכנולוגיות למערכות למידה
  .טכנולוגיה ומתמטיקה שימושית

  
מרכז העשייה ומציע את המכון רואה בסטודנט  - מרכז העשייההסטודנט ב
, ושיעורי תגבור מרוכזים בתחום המדעים, מבחר מלגות סיוע שונות לסטודנטים

מקיים מפגשי תעסוקה עם חברות מובילות במשק ומפעיל יחידות מיוחדות 
המכון גם פיתח מסלול לימודים גמיש . להכוון לימודי ולהכוון תעסוקתי

 .לסטודנטים עובדים

 מאפייני המכון

  
  

  פתח דבר                          

H.I.T. - ה השוקד על הוראת הוא מוסד להשכלה גבוה מכון טכנולוגי חולון
מתוך ראייה , וביצוע מחקר עיוני, העיצוב והטכנולוגיה, ההנדסה, המדעים

, מהיבטיה המדעיים - תחומית של הטכנולוגיה המתקדמת-רחבה ורב
ומתוך הכרת חשיבותו של קשר הדוק בין , הכלכליים והתרבותיים, המקצועיים

  .ישראלהאקדמיה לבין תעשיית הטכנולוגיה עתירת הידע במדינת 
  

, מנהלים ומעצבים בעלי יכולות גבוהות, מהנדסים, המכון מכשיר אנשי מדע
, בתעשיות עתירות הידע, שבתום לימודיהם משתלבים בעמדות מפתח

  .ומצעידים קדימה את התעשייה ואת הכלכלה
  

מיגוון מעבדות מקצועיות , למכון מספר מרכזי מחקר בתחום המדעים וההנדסה
לרשות . סדנאות ואולפני טלוויזיה ורדיו, י מתקדם ומשוכללעתירות ציוד טכנולוג

ושירותי , הסגל  האקדמי והסטודנטים עומדים שירותי מחשב ואינטרנט מגוונים
  .ספרייה מקוונים מהמתקדמים ביותר

  
ופעל תחת חסותה של אוניברסיטת תל אביב עד  1969המכון הוקם בשנת 

, ד אקדמי עצמאי ציבוריפועל המכון כמוס 1999החל משנת . 1999שנת 
  ).ג"מל(המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

  יותר ,ח למדו במכון לתואר ראשון ולתואר שני"בשנת הלימודים תשס
 .סטודנטים 3,500 -מ

 רקע 
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ן שוויון הזדמנויות לרכישת השכלה המכון מאמין במת -מחויבות חברתית 
המיועדות לסטודנטים  ,גבוהה במקצועות העתיד ומפעיל תכניות מיוחדות

  .כדי לרכוש השכלה אקדמית טכנולוגית, מהפריפריה ולעולים
  

, ל"המכון מקיים קשרי מדע עם מוסדות מחקר בארץ ובחו -  קשרי מדע ומחקר
דוגמת האיחוד האירופי , אומיותל-ומדעניו פעילים במסגרות מחקר ופיתוח בין

חברי סגל בפקולטה לעיצוב משתתפים וזוכים . ובכנסים מקצועיים, ו"ונאט
פעילות . לאומיות יוקרתיות- בפרסי ציון לשבח והוקרה בתערוכות ובתחרויות בין

לאומית ענפה זו מאפשרת לסגל המורים להקנות לסטודנטים את הידע - בין
ן זוכה למענקי מחקר מקרנות מחקר של המכו. הטכנולוגי המתקדם ביותר

 ,לאומיות ומגופים שונים- מקרנות בין, מתעשיות עתירות ידע, משרדי ממשלה
 .התומכים במחקרים תיאורטיים ויישומיים

 

  !לתשומת לב
 ונים שלעל תכניות הלימודים וקטעים מתוך תקנ, מופיע מידע על הגופים השונים במכון בידיעון
  .של המכון וניםכל סטודנט כפוף להוראות ולתקנ. המכון

  
המכון שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים ובתקנות המתפרסמות 

  .בלי למסור על כך הודעה אישית לסטודנטים, בידיעון זה
  

המחלקות /הפקולטות המתפרסם על לוחות המודעות של, על הסטודנטים לעקוב אחרי מידע שוטף
, מידע זה עשוי להשלים. של הספרייה ובאתר האינטרנט של המכון, מינהל הסטודנטיםשל , השונות

  .או לשנות פרטים המופיעים בידיעון זה
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  :תכניות לימודים מתקיימות בפקולטות ובמחלקות הבאות

 הפקולטה להנדסה •
  

  :*שלושה תחומי התמחותב .B.Scתואר בוגר במדעים     

   הנדסת חשמל ואלקטרוניקה .1
   הנדסת תקשורת .2
  )זרם חזק(מערכות הספק ואלקטרוניקת הספק  .3

                , בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה) ללא תיזה( .M.Scתואר  שני מוסמך 
  :*מסלולי  התמחות שלושהב                      

  מערכות הספק ואלקטרוניקת הספק .1
  יבוד תמונה ומיקרואלקטרוניקהע -אלקטרואופטיקה .2
  .תקשורת .3

 הפקולטה לעיצוב •

   :בשלוש מחלקות  B. Design בוגר תואר
  עיצוב תעשייתי . 1
  עיצוב פנים . 2
  .עיצוב תקשורת חזותית. 3
    

 הפקולטה למדעים •
  

  : המחלקה למתמטיקה שימושית    

  :*בשני מסלולי התמחות  .B.Scתואר בוגר במדעים
   מתמטיקה- ביו .1
  .עיבוד אות ותמונה .2

  : המחשב  למדעי   המחלקה

   :*בשלושה ריכוזי התמחות .B.Sc תואר בוגר
  פיתוח מערכות משובצות מחשב . 1

   VLSIתכנון מערכות . 2

  .בינה מלאכותית. 3
  

 : הפקולטה לניהול טכנולוגיה •

  : *תחומי התמחות חמישהב  .B.Sc תואר בוגר במדעים
  ניהול פרויקטים . 1
  מערכות מידעניהול . 2
  ניהול התפעול ולוגיסטיקה .3
  ניהול משאבי אנוש. 4
  .תעשייה וניהול. 5

  .בניהול טכנולוגיה) ללא תיזה(  .M.Scתואר שני מוסמך 

  

 : המחלקה לטכנולוגיות למערכות למידה •

  . בטכנולוגיות למערכות למידה .B.A בוגר תואר

ימודי לאת היחידה ל בתוכה המחלקה ללימודים כלליים הכוללת •

 .אנגליתה

 .לי של נרשמיםאפתיחת התמחות מותנית במספר מינימ *

 תכניות הלימודים
  במכון
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  )2009 – 2008( ט"לוח שנת הלימודים תשס
  

 הפקולטות והמחלקותבכל . וסמסטר קיץ 'סמסטר ב ,'סמסטר א: סמסטריםשלושה שנת הלימודים מורכבת מ
  . ם בסמסטר קיץמתקיימים גהלימודים  ,מלבד הפקולטה לעיצוב

    

  פירוט                יום  ותאריך                האירוע            סמסטר

  

  'א

     26.10.08       ז בתשרי"כ  ,'יום א  היום הראשון ללימודים

  חופשה    28.12.08       בטבת   ' א , 'יום א  חנוכה

    30.01.09          בשבט' ה  ',יום ו  היום האחרון ללימודים

  שבועות 14: משך הסמסטר                                            

  
  'ב

  01.03.09      באדר    ' ה  ',יום א  היום הראשון ללימודים
  

  חופשה   10.03.09          ד באדר "י, 'ג יום  פורים

היום האחרון ללימודים 

  חופשת פסח לפני
  03.04.09           בניסן  'ט  ,'ויום 

  

  

  חופשה  17.04.09' יום ו -  05.04.09 'יום א  פסח

 היום הראשון ללימודים

  חופשת פסח  לאחר
  19.04.09        בניסן  ה"כ, 'א יום

  

  18:00 - הלימודים מסתיימים ב  27.04.09      באייר    ' ג  ',יום ב  ערב יום הזיכרון

  לימודים אין    28.04.09          באייר 'ד  ',גיום   ל"לחללי צה יום הזיכרון

  חופשה  29.04.09          באייר' ה ,'ד יום  יום העצמאות

  שבועות
  28.05.09    בסיוון      ' ה', יום ה

  29.05.09    בסיוון         'ו ', יום ו
  חופשה

  השנהיפורסם במהלך המועד     יום הסטודנט

  12.06.09         בסיוון   ' כ', ויום   חרון ללימודיםהאהיום 
  

  

  של חופשת פסח שבועיים+ שבועות   13: משך הסמסטר

  
  קיץ

  12.07.09     בתמוז     ' כ, 'יום א  היום הראשון ללימודים 
  

  לימודים אין   30.07.09            באב' ט', היום   באב' צום ט

    17.09.09     ח באלול  "כ', היום   אחרון ללימודיםההיום 

  שבועות 10: משך הסמסטר                                             

  
  .13:00-12:00ל בשעה "יכרון ליצחק רבין זיתקיים טקס ז ,)10.11.08( ט"ב בחשוון תשס"י ,'ביום ב. 1: ותהער  

      .18:00שעה בלימודים ה יופסקו ,)9.03.09( בערב פורים. 2

  .18:00יתקיימו מבחנים ובחנים לאחר השעה  לא אך, ים כרגילהלימוד, )20.04.09( בערב יום השואה. 3

  .13:00 -12:00בשעה  יתקיימו טקסי זיכרוןל "וביום הקודם ליום הזיכרון לחללי צה ,)21.04.09( ביום השואה. 4

  .17:00יום זה יופסקו הלימודים בשעה שבתכן יי.  13.5.09 ט"ט באייר תשס"י 'ביום דטקס חלוקת תארים יתקיים  .5
  

  18.10.2009  בתשרי' ל', יום א :2009/10ע "היום הראשון ללימודים בשנת תש
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  נושאי התפקידים    
  

  נשיא   

  גדעון לנגהולץ' פרופ    

  סגן נשיא   

  יוש כהנא' פרופ   

  

  ל"מנכ  

  דב פלג  
  

  ראש מינהל הסטודנטים              
  ר דוד זינגר"ד             

  

  
  

  ראשי מחלקות אקדמיותו דקאנים    

  
  

  
  אמנון פרוכטמן' פרופ  -ן מחקר אדק

  

הפקולטה 
  להנדסה

  -ה להנדס הפקולטהדקאן 

  - אלקטרוניקההנדסת תחום ראש 

   -  מערכות הספק ואלקטרוניקת הספק  ראש תחום

  -הנדסת תקשורת  תחוםראש 

  

  גדי גולן' פרופ

  ר אלי גרשון"ד

  אריה שנקמן' פרופ

  אורי מחלבר "ד

  

  ולטה הפק

  לעיצוב

  -ן הפקולטה אדק

 -ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי 

  -ראש המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית 

  -ראש המחלקה לעיצוב פנים 

  

  מר אברהם גרנט

  מר עופר זיק

  מר איתן ברטל

  יורם נידם' אדר

הפקולטה 
  למדעים

  וראש המחלקההפקולטה דקאן 

  -למתמטיקה שימושית 

  -ראש המחלקה למדעי המחשב 

  

   יעקובוב אדוארד' פרופ

  

  ר מרק טרכטנברוט"ד

הפקולטה 
לניהול 
  טכנולוגיה

  -הפקולטה דקאן 

  -ראש המחלקה לניהול טכנולוגיה 

  

  ר אמנון גונן"ד

  מוטי פרנק 'פרופ

המחלקה 
לטכנולוגיות 
למערכות 
  למידה

  

  מיקי רונן' פרופ   -ראש המחלקה 

 מחלקות
  תומכות

  -ראש המחלקה ללימודים כלליים 
  

  

  -מנהלת היחידה ללימודי אנגלית 

  - אקדמית והיחידה ללימודי חוץמנהל המכינה הקדם 

  ר גדעון סגל "ד

  ר פרנסין רובינזון"ד

  מר משה רוזין
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 מכוןהיושבי ראש של ועדות 

  נהליותימראשי יחידות                   

  
  
  
  

ועדת קוריקולום 
  מוסדית

  

  
  יליה ריפסא' פרופ

  

ועדת הוראה 
  מוסדית

  

  
  איליה ריפס' פרופ

  

  

  נדר ספיבקסכר אל"ד  ועדת קבלה
  

  אנטולי גולברג 'פרופ  ועדת מלגות
  

  גלעד דובשני 'פרופ  הייועדת ספר
  

  

עדת משמעת ו
  סטודנטים

  

   אנטולי גולברג' פרופ

  

נציבה למניעת 
  ץ  יפלובונס ק-ד  אורנה בר"עו  הטרדה מינית 

  

ראש מערך הסברה 
  וקשרי חוץ

  

    בני אלון

    דוד לב  פ"ומו מנהל כספים

מנהל מרכז 
  המחשבים

  

    גל שטיינהרט

  מנהל משאבי 
  אנוש ומינהל

  
   מדור רישוםראש 

  

  יוסי שבח
  
  

  לוישגיא 

  

  מנהלת הספרייה
  

     רות מפטול

  מרכז נושאי 
  בינוי והנדסה

  
מנהל המערך 
  הלוגיסטי

  

             אבי גולדשטיין
  

  שמואל גולדברג

  

 יחידתמנהל 
  פרסומיםה

  
אחראית ארגון 
  ושיטות

  
  יועצת משפטית

  אבנר דקל
  

  
  שרון  מור

  

  
  פינדלרשד שרון וסוקי "עו
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  הראשון במסלול הגמישהתואר לימודים לקראת 

  

מורים במערכת , אנשי תעשייה: כגון, מסלול זה נועד לסטודנטים עובדים
  .'אנשי צבא קבע וכו, החינוך הטכנולוגי

, ההנדסת חשמל ואלקטרוניק: הלימודים במסלול הגמיש מתקיימים במחלקות
מתמטיקה שימושית וטכנולוגיות למערכות , ניהול טכנולוגיה, מדעי המחשב

  .כפוף למספר הנרשמים למסלול, למידה

תכנית הלימודים של המסלול הגמיש זהה לחלוטין לתכנית הלימודים של 
משך שנות הלימודים במסלול הגמיש זהה למשך שנות  .המסלול הרגיל

  . הלימודים במסלול הרגיל

' סמסטר ב', סמסטר א: בשלושה סמסטרים בשנה מתקיימיםהלימודים 
  . וסמסטר קיץ

הנקבעים בתחילת שנת , שלושה ימים בשבועבמשך הלימודים מתקיימים 
אחד משלושת הימים הוא יום . הלימודים והם אינם משתנים עד לסיומם

ובשני הימים האחרים מתקיימים הלימודים רק בשעות אחר , לימודים מלא
  .הצהריים

בקשה  דהסטודנט רשאי להגיש למחלקה שבה הוא לומ, מהלך הלימודיםב
את הבקשה יש . ולהיפך, המסלול הרגיל למסלול הגמישן מנומקת לעבור מ

  .להגיש אך ורק בתחילת שנת הלימודים

אם מספר הנרשמים למסלול זה , מתחייב לקיים מסלול לימודים גמיש אין המכון
 .הוא נמוך

 

  
  

  עתודה אקדמית

המכשירים בוגרים לתואר , ן נכלל ברשימת המוסדות להשכלה גבוהההמכו
למסגרת זו רשאים להצטרף בוגרים של  .ראשון במסגרת העתודה האקדמית

  .ל"שקיבלו היתר לכך מאגף כוח אדם בצה, יסודיים- ספר על-בתי

ושלטונות הצבא , ל"הבוגר ישרת שירות רגיל בצה, בתום הלימודים במכון
  .ההולמת את הכשרתו במכון ואת כישוריו, תעסוקהישתדלו למצוא לו 

שאותו יציג , מועמד לעתודה אקדמית במכון יקבל עם הרשמתו אישור מיוחד
 .בלשכת הגיוס

  
 

  
  

  
  הגורמים המטפלים בסטודנטים

  
כל מרצה חייב לפרסם . בכל הנוגע ללימודים במקצוע הוראתו סטודנטיםמייעץ ל

 .ראת שעות הקבלה שלו בתחילת כל סמסט
  מרצה

 
  
  

בכל הנוגע  הסטודנטיםשתפקידו להדריך את , אקדמי לכל מחלקה יש יועץ
  .להכנת תכנית הלימודים

של הפקולטות המודעות  ותשם היועץ ושעות הקבלה שלו מתפרסמים על לוח

, נוסף על הייעוץ בתחילת כל סמסטר .High Learnובמערכת  המחלקותשל ו

הנוגעות ללימודיו ולתכנית הלימודים  ,הסטודנט רשאי לפנות ליועץ בשאלות
 .האישית

  יועץ
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 Highובמערכת  המתפרסמות על לוח המודעות המחלקתי, מקיים שעות קבלה
Learn.  

יכול לפנות אליו בשעות , המבקש את עצתו של ראש המחלקה, סטודנט
 .עימו פגישה או לבקש ממזכירות המחלקה לתאם, הקבלה

  ראש מחלקה

 

  
  
  

  מזכירות מחלקה .הדורשים טיפול שגרתי של המחלקה, ים שוטפיםמטפלת בעניינ

 
  
  
  

מועדים , פטורים מקורסים: כגון, הקשורים לסטודנט ון נושאיםוגימטפלת במ
התקנון ומתכנית הלימודים המאושרת ן בקשות בנושאים החורגים מו, מיוחדים

 ).בתקנון הלימודיםפרטים נוספים (

  ועדת הוראה

 

  
  
  

ובנושאים שלא מצאו את  ,רחב של נושאים הקשורים בסטודנטון וגימטפל במ
, בקשר בין הסטודנט לוועדת ההוראה, פתרונם במסגרת הטיפול במחלקה

בתיאום מועדים מיוחדים , בקביעת לוח המבחנים, במתן אישורי לימודים
פרטים נוספים (ברישום ציוני הסטודנט ובזכאות לתואר , לבחינות סוף סמסטר

  ).יובאו להלן

בעיותיו במתן ייעוץ לפתרון מטפל בכל הנושאים הקשורים לרווחת הסטודנט ו
משמש נציב פניות  ראש מינהל הסטודנטים, כן- כמו. במהלך הלימודים

 ).בהמשךפרטים נוספים (הסטודנטים ) קבילות(

  מינהל הסטודנטים

 

  
  
  

 ועדת משמעת .מטפלת בסטודנטים שעברו עבירות משמעתיות
 סטודנטים
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 רישום והכוון לימודימדור 

ללא תשלום , מדור רישום והכוון לימודי פועל למתן ייעוץ אישי ומקצועי
המבקשים , עבור מתעניינים ומועמדים ללימודים בתחומי הטכנולוגיה

 .המכון הטכנולוגי חולון -H.I.Tללמוד ב

 
אשר הוכשרו במיוחד , צוות המדור מונה יועצי לימודים בעלי רקע אקדמי

תהליך , מכוןבתכניות הלימוד  אודותעל אישי ומידע מפורט  למתן מענה
המעניינת מועמדים ללימודים  ,הרישום והקבלה ועל כל שאלה רלוונטית

 .אקדמיים
 

 :כולל את ההיבטים הבאים, למועמדים ללימודים, הייעוץ האישי

 .היכרות כללית עם תהליך ההרשמה והקבלה למכון •

  .י הרישוםבדיקת נתונים אישיים לעמידה בתנא •

  .אודות תכניות הלימודים במכוןעל מידע  •

  .שוק התעסוקה האפשרי לבוגרי המכון אודותעל מידע  •

  .מידע על מלגות •

  .אודות תהליך הרישום הצפוי לקראת קבלה למחלקה על מידע •

  .סיור בקמפוס ובמעבדות, מפגשי מידעעל מידע על ימים פתוחים ו •

  

  לימור סבן

  .201חדר ', ב קומה, )3(בניין רובינשטיין 

  
מרגע הפנייה , את המועמדים ללימודיםבאופן אישי צוות המדור מלווה 

  .אלינו דרך ביצוע תהליך הרישום ועד לתחילת הלימודים
  

 :משרדי מדור רישום והכוון לימודי
  .'א 201חדר ', קומה ב, )3(בניין רובינשטיין 

 :שעות הקבלה
  .16:30 - 10:00בין השעות   ',ה -'ימים א

  .בערבי חג ובחול המועד פסח וסוכות, שישי ביוםדי המדור סגורים משר
  

  :מדורמספרי הטלפון של ה
  * 6404או  03-5026777      :דורטלפון ישיר של המ

   03-5026559                                  :פקס

     limudim@hit.ac.il       :דואר אלקטרוני

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ראש המדור
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  מינהל הסטודנטים

  :המינהל כולל בתוכו את הגופים הבאים

  )תואר ראשון(מזכירות אקדמית  •

 לימודי מוסמכים •

 מחלקת קבלה •

  מדור שכר לימוד •

  ולמלגות סיועל יחידה •

  לסטודנטיםשירותי ייעוץ  •

 יחידה להכוון תעסוקתי •

 מדור מבחנים •

  נטרות לסטודימוקד ש •

  
  ).5(בניין מרגלית ' מינהל הסטודנטים ממוקמים בקומה במשרדי כל 

  

  דוד זינגרר "ד
  206חדר , 5בניין 

   03-5026674 :קסטלפ      zinger@hit.ac.il: ל"כתובת דוא
  

  שגיא לוי
  204חדר , 5בניין 

  03-5026552 :טלפקס        sagil@hit.ac.il: ל"תובת דואכ

  

  יוסף-שושי בן
  205חדר , 5בניין 

  

 03-5026686 :טלפקס    shoshil@hit.ac.il: ל"כתובת דוא

   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  ראש המינהל
  

  
  

  עוזר ראש המינהל
  
  

  
 מזכירת ראש המינהל

קדמית אורכזת 
  לימודי מוסמכיםל

 
 

מנהלת  מחלקת 
  קבלה

  אתי חכים
  204חדר , 5בניין 

  

  03-5026836: טלפקס    st_eti@hit.ac.il: ל"כתובת דוא

  
 

על כל הנושאים  ייםהוא פיקוח ותיאום אקדמהמזכירות האקדמית של  התפקיד
מתפקד גם  מינהל הסטודנטים. ידה במכוןהקשורים לתהליך ההוראה והלמ

הנוגעים , ובתוקף תפקיד זה הוא מטפל בכל העניינים, כמינהל אקדמי
 : כגון  ,במכוןלתואר ראשון ולמהלך הלימודים לתואר ראשון לסטודנטים 

חלוקה לקבוצות , ציונים, בחינות, שעות מערכת , לימודים תכניות 
זכאות , פול בפניות לוועדת הוראהטי, מתן אישורים שונים, תרגול/שיעור
 .אישורים על סיום לימודים ועוד, לתואר

 
ולא קיבל עליה , הנתקל בבעיה כלשהי הנוגעת למהלך לימודיו במכון ,סטודנט

מירב את ייעשה  המינהל. למינהל הסטודנטיםמתבקש לפנות , מענה במחלקתו
  .לסטודנט מענה הולםכדי לתת  ,המאמץ

  
את רוב בקשותיו באמצעות טופסי בקשה תקניים הסטודנט מתבקש לבצע 

או בעמדת המידע  ,מינהל הסטודנטיםדף האינטרנט של הנמצאים ב
 .האינטרנטית האישית

  מזכירות אקדמית
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רישום לקורסים מתבצע באמצעות עמדת המידע האינטרנטית האישית של 

  . הסטודנט
  

של שנה ' מסטר ארק בס. הרישום לקורסים ולתרגולים הוא באחריות הסטודנט
למעט (ידי מינהל הסטודנטים - נעשה רישום מרוכז לקורסים ולתרגילים על' א

  ).שהם באחריות הסטודנט רישום לקורסים באנגלית וללימודים כלליים
  

מתום השבוע השני  לא יאוחר, סטודנט רשאי לעדכן את מערכת השעות שלו
  . של כל סמסטר

  
  או מכל  ,המידע עקב חובות כספייםשחסום במערכת  ,סטודנט: לתשומת לבכם
  . או לתרגולים/ו רישום לקורסים יוכל לבצעלא , סיבה אחרת                      

  רישום לקורסים

 

  

  קבלת קהל במזכירות אקדמית         10:00-12:30

13:30-19:00  

8:00-12:00  

 ל"טלפקס וכתובת דוא                                              

  207דר ח, 5בניין 

  'ה-'ימים א

  'ה-'ימים א

           ' יום ו

  שעות הקבלה

 

 
03-5026551  

  
St_miryam@hit.ac.il  

  
03-5026553  

St_ilanit@hit.ac.il 

  
03-5026554   
                              

st_ahuva@hit.ac.il  

  
  

03-5026512 

St_yudit@hit.ac.il 

 
03-5026866  

shoshi@hit.ac.il 

 

03-5026810  

icenter@hit.ac.il  

  

  

  רץ'מרים צ

  

  

  אילנית דובלרו

  

  

  אהובה אורן

  

  

  

  

  יהודית לוי

  

  

  
  שושי בן יוסף

  

  

  אילנה אדר
  יקי עוז

 

, אנגלית, מדעיםרכזת אקדמית ל
טיפול . 'חשמל ואלקטרוניקה שנה א

  בפטורים במדעים ובחשמל

  

 לפקולטה להנדסהרכזת אקדמית 
  ואילך' שנה ב

  

  
עיצוב ומדעי רכזת אקדמית ל

ורים בעיצוב טיפול בפט. המחשב
  ובמדעי המחשב

  

, םילימודים כללירכזת אקדמית ל
טכנולוגיות , ניהול טכנולוגיה

למידה ומתמטיקה  למערכות
טיפול בפטורים בניהול . שימושית
 במתמטיקה שימושית ,טכנולוגיה

  ובטכנולוגיות למערכות למידה

  

  לימודי מוסמכיםאקדמית לרכזת 

  

ים יות אחר הצהרבשע, רותימוקד ש
  בבוקר שישי וביום

  התקשרות ה דרכי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

  
 

     

  שירותהקבלת קהל במוקד  
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   מירה דרכלי : רכזת

  209חדר ,  5בניין 

  03-5026637 :טלפקס  mira_d@hit.ac.il ל"דוא כתובת

 .12:00-9:00בין השעות  ,'ה-'בימים א: שעות הקבלה

ה חשירותי רוו
  לסטודנטים
 

לסטודנטים  שעקב מצבם הכלכלי מתקשים , באמצעות  מלגות, כון מסייעהמ
באמצעות . להגיש בקשה למלגת סיוערשאי סטודנט כל . בתשלום שכר לימוד

הוא  הבקשההמועד האחרון להגשת . עמדת המידע שבאתר המכון
30.11.2008.  

ישולבו בפעילות חברתית למען הקהילה , שאושרה להם מלגה ,סטודנטים
 . שעות  שנתיות  25בהיקף שאינו עולה על  ,במסגרתלו ויפע

הפועלים במסגרת פרח  ,ח במכון מטפל בסטודנטים"מרכז פר - ח"מרכז פר
  . במרכז הארץ

  

    .15.8.08יום מ, www.perach.org.ilבכתובת  ח"פר ניתן להירשם לפרויקט
  

ר באת, העומדות לרשות הסטודנטים, ניתן לקבל רשימה של מלגות נוספות
  .הסטודנטים ובפרסומים על לוח המודעות מינהלהאינטרנט של 

 

 מלגות סיוע 

 

הצטיינות לסטודנטים בעלי  מענקי יםמוענק ,די לעודד סטודנטים למצוינותכ
מותנה באישור תקציבי של הנהלת  םגובה המענקים ומספר. הישגים גבוהים

 :מענקי ההצטיינות ניתנים ל .המכון

   .בפקולטות הטכנולוגיות 'קבלה גבוהים לשנה אלסטודנטים בעלי נתוני  .1

 .לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים במהלך הלימודים .2

  הצטיינותמענקי 

 נשיא ודקאן

 ,בגין שירותו במילואים ,סטודנט המבקש לממש את זכאותו לשירות כלשהו •
 .למימוש קבלת השירות דרכלי' יפנה לגב

סטודנטים המשרתים העומדים לרשות ה ,לפירוט השירותים המיוחדים •
שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים "עיינו בפרק , במילואים
  ". במילואים

או תנאים מיוחדים לסטודנט ששירת  ,רותיההחלטה בדבר מתן ש •
במידת הצורך , אשר יתייעץ ראש מינהל הסטודנטיםתהיה בידי  ,במילואים

  .במחלקות האקדמיות השונות, ולפי שיקול דעתו

לומד (ששירת במילואים ואינו עובד , סטודנט -אים מביטוח לאומי תשלומי מילו
בהתאם לנוהלי המוסד  ,יכול להגיש תביעה אישית לביטוח הלאומי, )בלבד

 דמשרב למרכזת סיוע ומלגותלהגשת הבקשה יש לפנות . לביטוח לאומי
  .שירותי הרווחה

 שירות מילואים

חונכים המורכבת  סטודנט המתקשה בלימודיו יכול להסתייע בקבוצת
). בתשלום(המסייעים באמצעות שיעורי עזר פרטיים , מסטודנטים מצטיינים

שנעדר מהלימודים זמן ארוך ומבקש לשפר , לקבוצה זו יכול לפנות גם סטודנט
או מבקש לקבל /המעוניין לתת שיעורי עזר ו ,סטודנט. את הישגיו האקדמיים

 .תי הרווחהשירו דמשרלמתבקש לפנות בהקדם , שיעורי עזר

 שיעורי עזר

, שירותי הרווחה דמשרלמוזמן לפנות אל , הנתקל בקשיים, סטודנט עולה חדש
ניתן  שירותי הרווחה דמשרכמו כן באמצעות . הפסיכולוגיייעוץ האו לשירותי 

לקבל הדרכה וסיוע במתן  כדי ,העולים ליצור קשר עם מינהל הסטודנטים
  .'פעילויות חברתיות תרבותיות וכו ולקיים; שיעורי עזר וייעוץ, הלוואות

 

 סטודנטים עולים

 
להקלה , יוכל לקבל טפסים לבקשה ,שמבקש לערוך תיאום מס ,סטודנט

 .שירותי הרווחה דמשרב ,ידי פקיד השומה-ולתיאום בחישוב ניכויי המס על
 תיאום מס הכנסה
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  ניק'דינה דיל ארבז  :רכזת

  208חדר ,  5 בניין

    03-5026656 :טלפקס    dina_d@hit.ac.il ל"כתובת דוא

  , 14:00-12:00שעות ב ,'ג-ו 'בבימים : שעות הקבלה

  או לפי תיאום מראש, 16:00-14:00 בשעות ,'ביום ד                      

  

  :יהפסיכולוגלהלן הנושאים המטופלים במסגרת שירותי הייעוץ 

 

או , דיסקלקוליה, דיסגרפיה, דיסלקציה: דוגמת, ליקויי למידה סטודנטים עם
יכולים , כאלה שאובחנו בעבר וכאלה שעדיין לא אובחנו, בעיות קשב וריכוז

לסטודנטים עם במסגרת מרכז התמיכה . הכוונה ותמיכה ,לפנות לקבלת ייעוץ
מעבדת ציוד עזר  (ד "מעבדת צע: עומדים לרשות הסטודנטיםליקויי למידה 

, דוגמת קורסים לשיפור מיומנויות למידה, וכן שירותים נוספים, )דיסלקטיםל
  .  ועוד, שירותי חונכות שונים

  .ראה בהמשך סעיף זה -התמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה על רוט יפ

  

הזקוק לתמיכה רגשית עקב בעיות של חרדת  ,סטודנט :תמיכה רגשית
וכן , קשיי התמודדות עם מצבי לחץקשיי הסתגלות למסגרת לימודית ו, בחינות

לקביעת פגישה יכול לפנות , בנושאים הקשורים למשברים חברתיים ואישיים
בתיאום טלפוני  ,דורי-לינדה שפירא' סטלה אילון או אל גב' טיפולית אל גב

  ).ניתן להשאיר הודעה( 03-5026658 'מסל מראש

  

באבחון ובייעוץ המעוניינים  ,סטודנטים :עוץ לימודי והכוון מקצועייי
, הבחירה שכבר נעשתה עלאו בירור , לגבי בחירת תחום לימודים, יםתעסוקתי

יכולים לפנות , לקראת פיתוח קריירה מקצועית, וכן בייעוץ בבחירת מקצוע
   .ייעוץ והכוונה ביעה של פגישתלקטלפונית 

  

, יות על רקע רפואי או אחריזהסובלים ממגבלות פ ,סטודנטים :ותזימגבלות פי
, הפסיכולוגיאו לשירותי הייעוץ  ,מינהל הסטודנטיםיכולים לפנות למשרדי 

 .עוץ וסיועילקבלת י

שירותי הייעוץ 
  הפסיכולוגי

  

  

  
  

  

 עוץיירותי יש

  
  

 ,בגין ליקויי למידה ,לקביעת זכאות להתאמות בבחינות ולקבלת סיוע בלימודים
, ל מרכז התמיכהיש להגיש לידי רכזת שירותי הייעוץ לסטודנטים והאחראית ע

 . שנים 5 שתוקפו עדאבחון , ארבזניק-דינה דיל' גב
  

עד חודש ימים מתחילת כל יש להגיש את האבחון  ,ח"ל תשס"החל משנה
לאחר ). 03-5026656 :'בטל(אום מראש יבשעות הקבלה או לפי ת, סמסטר

  .)עד תחילת הסמסטר הבא(! מכן לא יתקבלו אבחונים
  

בתוך חודש ימים ממסירת האבחון לידי מרכזת  שור לקבלת התאמות יינתןיא
  .שור יש לגשת למרכז לימודי הסמכהילקבלת הא. רותי הייעוץיש
 

   
 

תמיכה בסטודנטים 
 עם ליקויי למידה
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הנחיות השירותים המיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים מבוססים על 
 .10.4.05מיום  אמנת הסטודנט המשרת במילואים

שירותים מיוחדים 
לסטודנטים 
המשרתים 

 ואיםבמיל
  
  

  גדרהה - "שירות מילואים" 1.1
יום  14שירות של לפחות , לצורך כללים אלה, שירות במילואים ייחשב

אלא אם כן נכתב , או שירות של מספר רב של ימים מצטברים, רצופים
  .אחרת באחד הסעיפים

  

  )ם"פנייה לולת(קיצור שירות /בקשה לדחיית 1.2

. של מרכז לימודי הסמכהם מפורסם בדף האינטרנט "טופס בקשה לולת •
קיצור שירות /מבקש להגיש בקשה לדחיית, סטודנטהמקובלים לגבי 

בצירוף צילום קריא  ,ל"ם בצה"למדור ולתאת הבקשה יגיש , םהמילואי
את הטופס והאישורים יש . וברור של צו הקריאה ומערכת שיעורים

. מזכירות לימודי מוסמכים/מזכירות האקדמיתהמוסד בבחותמת להחתים 
יהיו , המועדים ולוח הזמנים, לרבות הטפסים הנדרשים, הגשת הבקשה

 .ם"ולתלפי הנהלים 

  כללי. 1

 

  

  :אבחון חדש
 ,)כולל בעיית קשב וריכוז(שלא אובחן בעבר כבעל ליקויי למידה  ,סטודנט

הגיש אבחון שבוצע בעזרת ליכול , המעוניין באבחון לצורך לימודיו במכון
   .להלןכפי שמפורט , ל בלבד"מערכת מת

  
זמת ושפותחה בי ,שאלוניםשל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ו ל"תמ

או  לצורך אבחון מועמדים להשכלה הגבוהה ,המועצה להשכלה גבוהה
 ,המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים, תלמידים הלומדים במסגרתה

מטרת האבחון היא קביעת זכאות  .או הפרעת קשב וריכוז בגין לקות למידה
, )למי שצריך -  כולל הבחינה הפסיכומטרית(להתאמות בבחינות האקדמיות 

 . קביעת סוג ההתאמות וגיבוש המלצות לסיוע בלימודים
ללא כוונת , כשירות לציבור, ל ניתן בעלות מינימלית"האבחון באמצעות מת

  .רווח
  

  : ל"בעזרת מערכת מת מוסדות המבצעים אבחון
  , ירושלים, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, "אלה"מכון  �

 02-6759584: 'טל
 .04-8249022: 'טל, אוניברסיטת חיפה, "יהל"מכון  �
, רעננה, האוניברסיטה הפתוחה, מרכז לאבחון לקויות למידה, "מלל" �

 09-7781126: 'טל
 .03-5499895: 'טל, רמת השרון, "דרור- בן"מכון  �
  .08-8588139: 'טל, המכללה האקדמית אחווה, "אחווה- אלה"ן מכו �
        

ניתן , ל"קיימים אבחון בעזרת מערכת מתמה, מכונים נוספים עלפרטים 
.02-6759584: 'טל, המרכז הארצי לבחינות, "אלה"לקבל במכון   

  

ניתנים לסטודנטים עם ליקויי , רותי התמיכהיש עלרטים נוספים פ
הפסיכולוגי במינהל רותי הייעוץ יש"סעיף ב ניתן למצוא, למידה

רותי הייעוץ יאצל מרכזת שו, באתר המכון ,בידיעון" הסטודנטים
 .הפסיכולוגי
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במילוי הטפסים  אן הסטודנטיםי דק"במידת הצורך יינתן לסטודנט סיוע ע •
  .ובהגשת הבקשה

  .סטודנטיםאן הם יוגש באמצעות דק"ערעור על החלטות ולת •

טודנט בטיפול בהגשת בקשות הסטודנטים מקיים מנגנון סיוע לס מינהל •
 .ם"לולת

 

  ובוחני אמצע סמסטר בחינות סוף סמסטר 2.1

 תניתנו ,שירות מילואים עקב ,או בוחן אמצע ,מבחינהסטודנט שנעדר ל
בתקנון  ,נוהל הבחינותהמופיעים ב ,בהתאם לתנאים מיוחדות זכאויות

 .הלימודים של המכון 

עבודות , בחינות. 2
  מעבדותו

 

  ותרגיליםעבודות  2.2

, עבודה סמינריונית, עבודה, לרבות תרגיל - "עבודה", לעניין סעיף זה •
שעל הסטודנט להגיש במסגרת  ,או כל מטלה לימודית אחרת, פרויקט
  .למעט בחינות, לימודיו

ימים משירות  14-7 לאחר או חזר ,סטודנט השוהה בשירות מילואים •
או , ועד מאוחר יותריוכל להגישה במ ,לפני מועד הגשת עבודה ,מילואים

בתיאום עם מורה או להגיש עבודה חלופית , לקבל פטור מהגשתה
  .ולהיקפה י נוהלי המוסד ובהתאם למהות העבודה"עפ ,הקורס

  
  סדנאות וקורסי הכשרה מעשית, סמינריונים, מעבדות 2.3

קורסי /סדנאות/סמינריונים/אשר נבצר ממנו להשתתף במעבדות ,סטודנט
יוכל להשלים את שהחסיר במועד  ,ירות מילואיםהכשרה מעשית עקב ש

המעבדות פתוחות  יהיובשבועיים האחרונים של הסמסטר . מאוחר יותר
סיים הסטודנט את  אם לא. לשירות הסטודנטים לצורך השלמת החומר

תיאום עם תוך  ,יהיה רשאי להשלימן בסמסטר העוקב, מטלותיו במועד זה
  .מרצה הקורס

  
  

  
  ומר לימודיםעזרה בהשלמת ח 3.1

סטודנט לאחר שירות מילואים רשאי לפנות אל מורה המקצוע בבקשה 
שהפסיד בתקופת שירות  ,לקבל עזרה בהשלמת חומר הלימודים

  .המילואים
  

   שיעורי עזר  

או שיעורי  ,סטודנט לאחר שירות מילואים זכאי לפנות למרצה לקבל הדרכה •
  .עזר להשלמת החומר החסר

בתיאום עם  ,הסטודנטים מינהל עורי עזר באמצעותניתנים שי, על כך נוסף •
נט אהמעוניין לקבל שיעורי עזר באמצעות דיק ,סטודנט .אגודת הסטודנטים

לאחר גמר המילואים ומערכת  ,פ"עליו להציג שובר שמ, הסטודנטים
 . לימודים עדכנית לסמסטר הרלוונטי

סיוע בהשלמת  .3
  לימודים

 

  תלושי צילום 4.1
  :לפי המפתח להלן, מילואים זכאי לקבל תלושי צילוםרת בישש, סטודנט

  .צילום עבור כל יום של שירות מילואיםתלושי  40 . 1
תלושי צילום עבור כל שעת הרצאה ממנה נבצר מהסטודנט  5 - או. 2

  .להיות נוכח בגין שירות מילואים
, יש לפנות למדור שכר לימוד, למימוש הזכאות לקבלת התלושים

  . פ"ולהציג שובר שמ
  

  צילומים וחומרי לימוד 4.2

, תקצירים(כל חומר , בפנייה למרצה ,סטודנט ששירת במילואים יקבל
בעת  ,שחולק לסטודנטים במהלך הקורס) תרגילים וחומרי לימוד אחרים

 .ששהה במילואים

  סיוע אחר. 4
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  תקצירי הרצאות 4.3

 ,השתתףתקצירי שיעורים מהם נבצר ממנו ל סטודנט ששירת במילואים יקבל
יש לפנות , לקבלת תקצירי השיעורים .אלה קיימים אם , עקב השירות במילואים

  . לאגודת הסטודנטים

  השאלת ספרים 4.4

סטודנט חייב להחזיר את הספרים שנמצאים ברשותו לפני צאתו  •
 .למילואים

, סטודנט ששירת במילואים זכאי לעדיפות בהשאלת הספרים בספרייה •
  .ירות המילואיםבתקופה הסמוכה לחזרתו מש

 .פ לספרנית"בהצגת מסמך על סיום השמ המימוש זכות זו מותנ

 

 

  שיעורי עזר ומעבדות, פטור מתשלום עבור חומר לימודי 5.1
  :סטודנט ששירת במילואים פטור מתשלום עבור

  .לרבות תקצירי הרצאות שניתנו לו, כל חומר לימודי •

  .המרצה שנותןשיעורי עזר  •

  .השלמת מעבדות •
  

  טור משכר לימוד נוסףפ 5.2

ובשל כך , או יותר במהלך הסמסטר ,יום 21ששירת במילואים  ,סטודנט •
לא  ,או נכשל בו ונאלץ להירשם לקורס מחדש ,לימודיו בקורסאת הפסיק 

  .יחויב בשכר לימוד נוסף

 .י נוהלי המוסד"הליך ההודעה על הפסקת הלימודים בקורס יהיה עפ •

  תשלומים. 5

 

  
  "דרישה מוקדמת"נה של קורס המהווה היעדרות מבחי 6.1
דרישה "מבחינה של קורס המהווה , עקב שירות מילואים, סטודנט שנעדר •

" על תנאי"זכאי ללמוד  ,לשנת לימודים מתקדמת או לקורס אחר" מוקדמת
  .בקורס מתקדם

 המהווה ,לימודיו בקורסאת להפסיק , עקב שירות מילואים, סטודנט שנאלץ •
זכאי  ,נת לימודים מתקדמת או לקורס אחרלש" דרישה מוקדמת" את

  .ללמוד במקביל בקורס המתקדם

במקביל מותנה באפשרות האקדמית של דרישות /האישור ללמוד על תנאי •
  .הקורס המתקדם

  
  רישום לקורסים 6.2
  .שירות במילואים לא יפגע ברישום לקורסים •

ו על בקשותי, לפני צאתו למילואים, סטודנט יודיע למזכירות האקדמית •
, לפי נוהלי המוסד, מזכירות האקדמית תאפשר .לרישום קורסים שונים

  .רישום מוקדם לסטודנט היוצא למילואים

למניעת מצב ששירות מילואים , ככל שיידרש, אקדמית תיערךהמזכירות ה •
או יצמצם את מרחב אפשרויות  ,יפגע בהליך הרישום של סטודנט לקורסים

. רת במילואים בעת רישום לקורסיםשלא שי ,הבחירה שלו יחסית לסטודנט
 .אקדמית תשאיר מספר מקומות פנויים לסטודנטים במילואיםהמזכירות ה

  הוראות אחרות. 6
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  ליאת בלבן :רכזת

  203חדר ,  5 בניין

   03-5026805 :קסטלפ              liatb@hit.ac.il ל"כתובת דוא

סטודנטים בתעשיות ובוגרי המכון עוסקת בשילוב היחידה להכוון תעסוקתי 

מתוך הבנה של צרכים קיימים בתעשייה לכוח אדם , זאת. העילית במשק

וניסיון בעבודה , איכותי ומיומן בעל היכרות עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר

  .עם המכשור הטכנולוגי העדכני ביותר

יימת קשרי עבודה ענפים עם חברות מובילות במשק ומבצעת היחידה מק

כדי לתת מענה , זאת. פעילות מקיפה וחדשנית ליצירת קשרים חדשים

תוך הקפדה על שילובם במשרות , תעסוקה איכותי הולם לסטודנטים ולבוגרים

היחידה מקיימת , נוסף על כך. התמחותםאת התואמות את תחומי לימודם ו

: ם שיתופי פעולה מקצועיים ואקדמיים עם התעשיותת לקיוערוצי תקשור

 ,קורסים מקצועיים, הרצאות, פרויקטים משותפים שבהם מועסקים סטודנטים

  .ועוד, סמינרים

עזרה , עזרה בחיפוש מקומות עבודה מתאימים, מיקוד בבחירת תחומי עיסוק

 עזרה בהכנה לראיונות עבודה, ןוהכוונה בכתיבת קורות חיים ובדרכי שליחת

בתחומי שפת " טיפים", מתן דגשים רלוונטיים, סימולציות, ולמיונים מקצועיים

  .ועוד, םקישורים למאמרים מקצועיי, מ על תנאי העסקה"מו קיום, גוף

 www.hit.ac.il/jobcounselling: השירות ניתן באמצעות אתר המכון

ן באתר המכו, נוסף על כך. שבה ניתן למצוא חומר מקצועי נוסף, וביחידה

הסטודנטים והבוגרים מוזמנים לעשות בו . מתפרסם לוח משרות מקצועי

  .שימוש

על פי (מיון קורות חיים למשרות מוצעות וסינונן , שירותי פרסום משרות]

מאגר איכותי של סטודנטים ושל בוגרים בעלי ידע טכנולוגי , )דרישת החברה

במציאת עזרה ; שיש להם נכונות להשתלב בשוק העבודה, נרחב ועדכני

וסף נ. וביצוע פרויקטים משותפים; פתרונות יצירתיים לצרכים בתחומי הגיוס

) 'סטאז(היחידה להכוון תעסוקתי מקדמת תכנית התמחות , על כל אלה

  .בתעשייה לסטודנטים מובילים משנים מתקדמות

  

  

שבהן ניתן ללמוד על תחומי , )הן במכון והן בחברות עצמן(פגישות היכרות 

שמביאים איתם , ועל הערכים המוספים, מחות הנלמדים במכוןהלימוד וההת

  .הסטודנטים ובוגרי המכון בבואם להשתלב בתעשייה

במסגרת הפעילות מתקיימים סיורים במעבדות המכון למטרת היכרות עם 

  .הציוד ועם הטכנולוגיות הנלמדות במכון

ם המוכשרי, לרשותם של המעסיקים עומד מאגר של סטודנטים ושל בוגרים

  . להשתלב בתעשייה

  :פעילויות נוספות שמקדמת היחידה

, סמינרים והרצאות מקצועיות בתחומים פורצי דרך ובנושאים ייחודיים •

  . שיקנו לסטודנטים ולבוגרים ערכים מוספים כאנשי מקצוע

  .סדנאות מוכנות לתעסוקה לסטודנטים ולבוגרים •

, יד תעסוקהיר, ספר בוגרים מצטיינים לתעשייה: פרויקטים ייחודיים •

תיות לקבוצות יישיתופי פעולה בין תעשו, מפגשי זרקור עם התעשייה

  .מיקוד אקדמיות בתחומי הלימוד

 

היחידה להכוון 
  תעסוקתי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שירות לסטודנטים 
  ולבוגרים

  
  

  
  שירות למעסיקים

  
  
  
  

  
שירות למעסיקים 
  פוטנציאליים
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  ספריית המכון

  

  לרות מפטו
  .03-5026545טלפון , 5בנין 

 ,ההוראהרכי ותומכת בצ, נתן רוטנשטרייך' ש בינה ופרופ"ע ,ספריית המכון
  .של קהל הסטודנטים והסגל האקדמיהלמידה  והמחקר 

ת על כל הקומה סומתפר) 5 בנין מספר( הספרייה ממוקמת בבניין מרגלית
  ).גישה גם במעלית(  השלישית

 :שעות פתיחה
   .13:00-09:00  שעותין הב 'ווביום  ,20:00-09:00 שעותה ןיב' ה-'ימים אב
  

 03-5026547 :טלפון של מדור ההשאלה' מס

בכל המוסדות  המותקנת  ,"אלף"  י מערכת ניהול ספריות "הספרייה מנוהלת ע
 .להשכלה הגבוהה בארץ

, מדע וטכנולוגיה: אוסף הספרייה כולל ספרים ופרסומים בתחומים הבאים
 ,מתמטיקה ,מדעי המחשב ,ורתתקש תהנדס, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 תקשורת חזותיתעיצוב  ,עיצוב תעשייתי, אמנות, חינוך, כלכלה ,ניהול ,פיזיקה
  .וצילום ,ועיצוב פנים

, מקצועיים ספרי עיון ,אוסף הספרייה כולל מבחר רב של ספרי לימוד
 .כתבי עת  ומשאבים אלקטרוניים ,מילונים, אנציקלופדיות

, רוטנשטרייךנתן ' אוסף הספרים הפרטי של פרופנמצא בספרייה , על כך נוסף
היסטוריה של  ,פילוסופיה יהודית: פריטים בתחומים מגוונים 5,000- המונה כ

  . סוציולוגיה ומדעי המדינה ,שוביהי

ותו באמצע http://www.hit.ac.il/web/library   :אתר הספרייה באינטרנט
  :אפשר
 הספרייה  מידע כללי על פעילותלאתר  •
 לעיין  בקטלוג הספרייה   •
תקופת ההשאלות ולהזמין את להאריך , בדיקת ההשאלותאת לבצע  •

 פריטים מושאלים
 מידע אלקטרוניים שברשות המכון לאתר מאמרים דרך מאגרי •
 החדשים חודשית של הספרים לבדוק רשימה  •

  
 יםהמקצועיים אפשרי מכל המחשב מאגרי המידע האלקטרונייםעיון ב

  . בספרייה  ובקמפוס
המחוברים לאינטרנט באמצעות ההסדר  ,חברי הסגל האקדמי והסטודנטים

ן יכולים לעיין במאגרים אלקטרוניים מ, BEZEQINTהמיוחד של המכון עם 
  .במשך שנת הלימודים מתקיימות הדרכות לשימוש יעיל במאגרי המידע. הבית

  מנהלת הספרייה
  

  דע כללימי

  
  
 

 

 
  האקדמי  הסגל חברי   ,סטודנטים המכון  של   בספרייה פריטיםכאים לשאול ז

  .ועובדי המכון

 ,ניתנת רק עם הצגת כרטיס סטודנט, הספרייה לסטודנטיםן השאלת פריטים מ
  . י אגודת הסטודנטים של המכון"שמשמש ככרטיס קורא עדכני ומונפק ע

  .נה ניתנת להעברהואי ,זכות השאלת ספר היא אישית

אין לשאול או להזמין . עד להחזרתו לספרייהאישית השואל ספר אחראי לו 
  .פריט כל קורא רשאי לשאול רק עותק אחד מכל. ספר עבור קורא אחר

מלא  יחויב השואל בתשלום, פריטנזק ל גרימתשל  או ,פריט במקרה של אובדן
  .עבור הפריט

 נוהלי ההשאלה
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  :מכסות השאלת הספרים

  :ספרים 8כ "בסה - מחלקות הטכנולוגיות ן המסטודנטים 

  ספרים לשבוע 5   : אוסף ספרי הלימוד

  ספרים לשבוע עד שבועיים 5              : אוסף כללי

  ספר אחד ללילה  :ספרים שמוריםאוסף 

   ספר אחד ליום אחד  :  אוסף ספרי האמנות
  

  :ספרים 8כ "בסה - סטודנטים לעיצוב 

  ימיםלארבעה  ספרים  4  :  אוסף ספרי האמנות

  ימיםלארבעה   כרכים 3  : כתבי עת כרוכים

  ליום אחד דאח גיליון              יםשוטפ  תגיליונו

  ספרים לשבוע 3         :אוסף ספרי הלימוד

  ספרים לשבוע עד שבועיים 2              : אוסף כללי

  ספר אחד ללילה  :שמורים ספרים אוסף

  :ספרים 2כ "בסה -סטודנטים במכינה 

  .ספרים לשבוע 2                   : אוסף ספרי המכינה
  

  .בבוקר 9:00ספר שמור חייב לחזור לספרייה עד 

  .דקות לפני סגירת הספרייה 15שאילת ספרים ניתנת עד 

 .של הפריט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את משך ההשאלה הספרייה 

 

 
 

  .י המערכת"עספרים ופריטים מושאלים יוארכו אוטומטית 

פריטים , קורא אחר ידי- שהוזמנו עלספרים להשאלת תקופת לא תוארך 
  .שהושאלו ליום אחד וספרים שמורים

  .שזכויות ההשאלה שלו חסומות, ההשאלה לקוראתקופת וארך תלא 

מועד  על) דרך האתר(בקטלוג הספרייה " כרטיס קורא שלי"יש להתעדכן ב
  .החזרה חדש

  .שאינם ניתנים להארכה ,האלקטרוני על ספרים לא נשלחות הודעות בדואר

 .כל איחור בהחזרת ספר יחויב בקנס כספי

  .בנפרד פריטמיום האיחור הראשון עבור כל יחול חישוב הקנס 

  ! גובה הקנסות יוכפל בתקופת המבחנים

 או להאריך את משך ההשאלה, לשאול ספריםו להמשיך קורא שנקנס לא יוכל
 .עד לתשלום הקנס

שאלות הארכת ה
  אוטומטית

  

 

  
  

מלשוחח וקריאה המלהכניס דברי מזון לאולם  עהקוראים מתבקשים להימנ
  .ומתבקשים לשמור על השקט בשטח הספרייה יבטלפון סלולר

להפסקת , לפי חומרת המקרה, אי שמירה על נוהלי ההשאלה והמשמעת מביא
או לפנייה לוועדת , מתן שירותי הספרייה לסטודנט או להרחקה ממנה

 .המשמעת של המכון

 משמעת
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  מרכז המחשבים

 
  גל שטיינהרט 

  Gals@hit.ac.il :ל"דוא ,03-5026535: 'טל 104חדר ,  3בניין 
  

מרכז המחשבים שבמכון מעמיד לרשות הסטודנטים שירותי מחשוב מגוונים 
, ת מחשוב מתקדמות ומשוכללותמעבדו: בין השירותים ניתן למצוא. ומתקדמים

שירותי דואר אלקטרוני הכוללים תיבות דואר , תוכנות ללימוד בכל התחומים
  .ועוד ,השאלת ציוד, תמיכת משתמשים מבוקר ועד לילה, בעלות נפחים גדולים

  

 .קומת קרקע, )3(בניין רובינשטיין  :משרדי של מרכז המחשבים

מנהל מרכז 
 המחשבים

                               

                                                 
ומעבדות המותאמות , מעבדות כלליות: מעבדות ממוחשבות 28במכון פזורות 

המעבדות משרתות את הסטודנטים . לצרכים מיוחדים ובעלות ציוד ייעודי יקר
המעבדות מצוידות . לנוחות הלומדים במכון, משעות הבוקר ועד הלילה

במעבדות מיושמים אמצעי . כנות ללימוד בכל התחומים ובקישור לאינטרנטבתו
הוראה מתקדמים לשליטה במסכי הלומדים ולהקרנת החומר הנלמד 

 .והמתורגל
  

 ,חדישות ClassNetמערכות בהמעבדות מציידות במקרנים קבועים ו
שידור מסך תלמיד מדגים לשאר , המאפשרות שידור מסך מרצה לסטודנטים

כל מעבדות התרגול . אמצעי החשכת מסכים ותכונות רבות נוספות, הכיתה
  .במכון מצוידות בתקשורת מהירה ואלחוטית

  
לרשות הסטודנטים פריסת מדפסות חדישות מהירות ומתקדמות כולל אפשרות 

כמו כן לרשות . ללא תשלום בכל שנה ,הדפסות או צילומים 150-הדפסה של כ
מחירים מוזלים בלל גם הדפסות צבע הכו ,מרכז הדפסותעומד הסטודנטים 

  .באמצעות אגודת הסטודנטים
 

 מעבדות

  
  

גוון יישומים התואמים לתכנית יהמכון מצייד את מעבדות המחשב במ
מרכז . והן כתוכנות שירות ותרגול, הן כתוכנה לצורך הלימוד, הלימודים

  .המתקדמות ביותרן המחשבים מוודא עדכון מתמיד והתקנת תכונות לימוד מ

 תוכנה

  
  

בימים מסוימים עד , 20:00-08:00מרכז המחשבים נותן שירות בין השעות 
 .וכן תמיכה טלפונית למעבדות ברחבי הקמפוס, 22.00

כאשר בתקופות , 18:00-8:00ניתן שירות בין השעות , במחלקה לעיצוב
. המעבדות פתוחות עד שעות מאוחרות על פי דרישה, המבחנים והעבודות

אפשר לקבל מאנשי , צורבים ניידים או עזרים אחרים, Zip Driveכגון , ציוד
לרשות הסטודנטים עומדים שטחי עבודה על . התמיכה במרכז המחשבים

 .הביתן כולל גישה מ, להכנת פרויקטים ועבודות Windowsשרתי 

 תמיכה ושירות

  

  

בהיקף של  ,ביחידת המחשב כל סטודנט במכון מקבל כתובת לדואר אלקטרוני
MB20 . מערכת הדואר האלקטרוני של הסטודנטים מבוססת על מערכת - MS 

Exchange הסטודנטים יכולים , נוסף על כך. ומנוהלת על ידי מרכז המחשבים
 .באתר הבית של המכון  Home Pageלבנות 

 דואר אלקטרוני

 

 

 

לצורך של העלאה  )FTPבאמצעות (הבית ן אפשרות התחברות לתיקייה מ
  .הביתן ת והמשך עבודה מוהורדה של עבודו

חיבור לשירותי 
 המכון
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מרכז המחשבים מעמיד לרשות הסטודנטים תחנת מידע באמצעות אתר 

, באמצעות האתר ניתן לקבל מידע אישי אודות ציונים. האינטרנט של המכון
צפייה , אישור לימודים, ל"אישורי שכ, חיובי שכר לימוד, מערכת שעות

 .ועוד ,ציון ערעור על, במחברות בחינה
     Explorer.עמדות המידע פועלות אך ורק בדפדפנים מסוג , לתשומת לב

קבלת מידע אישי 
 באמצעות
 האינטרנט

 

 

קו . המכון מספק שירותי אינטרנט לכל המעבדות והמחשבים האישיים
) מרכז החישובים הבין אוניברסיטאיים(א "האינטרנט מבוסס על שירותי  מחב

 .Frame Relay  Megabit 12.במהירות של 

 שירותי אינטרנט

  

 

המתבססת על שירות טלפוני , לרשות הסטודנטים עומדת מערכת מענה קולי
ביטול , ל"יתרות שכ, רב קווי למתן הודעות לסטודנטים וכן לבירור ציונים

 .03-5026648/9הטלמסר  ' מס. מועדי מבחנים ועוד,  שיעורים

 מענה קולי

  

  

  

). 3(כזיות של המכון ממוקמות בבניין רובינשטיין המעבדות למחשבים המר
או להתחבר עצמאית על , חוטי-אפשר לקבל ממרכז מחשבים כרטיס רשת אל

הדבר מאפשר התחברות אל  B802.11.ידי מחשב נייד התומך בפרוטוקול 
וכן מאפשר גלישה חופשית באינטרנט גם  ד,שרת הקבצים של הסטודנטים

 . השירות ניתן באופן חופשי לכל סטודנט. נטבמחשב הנייד הפרטי של הסטוד

-שירותי רשת אל
 םייחוט

  

  

  

 .מערכת הודעות סלולריתמרכז המחשבים מעמיד לרשות הסטודנט 
העדכונים השוטפים בטלפון הנייד הפרטי ן המנויים בשירות זה ייהנו מ

ציוני , שינוי בחדרים, ביטול שיעור: המידע המועבר במערכת זו הוא. שברשותם
. ועוד ,)מיד עם רגע קבלת הציון ולפני הפרסום בלוחות המודעות(חנים מב

  .מידע הרלוונטי לסטודנטבאופן אישי מערכת זו מעדכנת 
ההצטרפות לשירות היא עצמאית על ידי הסטודנט וביוזמתו באתר 

,http://www.mail-bit.co.il 73737373----33333333----70707070----700700700700----1111   :'או בטל. 

שיחות והודעות 
 אישיות לטלפון נייד
MAILBIT SMS 

  

  

  

ניתן לגשת למאגרי . 'עד יום ה' הספרייה פתוחה לשירות הסטודנטים מיום א
כמו כן ניתנת גישה למערכת הספריות  . מידע מכל מחשב אישי ברחבי הקמפוס

עיון במאגר הספרים הקיים , לצורך הזמנת ספרים ,"אלף"האוניברסיטאית 
בירור , תקופת השאלה ובמאגרים אוניברסיטאיים אחרים ולצורך הארכת

 ןגם מ(השירות ניתן דרך אתר המכון . 'הזמנת ספרים וכו ,זמינות ספרים
 ). הבית

שירותי ספרייה 
 ממוחשבים

  

  

  

  

המעדכנת את הסטודנט על  ,ברחבי הקמפוס מוצבת מערכת מסכים ממוחשבת
 .ביקורים במכוןעל אירועים ו

 מערכת מסכי חוצות
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לאחר בדיקת המרצה וכולל  ,הבחינה האישיתמעתה תוכלו לצפות במחברת 
הצפייה ניתנת מכל מחשב . הערות אישיות של המרצה לתרגילים במבחן

שירות הצפייה . שממנו יש גישה לאינטרנט דרך עמדת המידע באתר המכון
ניתן לצפות שוב ושוב (למבחן  ח"ש 4כרוכה בעלות של ) כולל הדפסת המבחן(

 .)ללא תשלום נוסף

ות צפייה במחבר
 הבחינה

  

  

  

 ,ה ניתן להגיש ערעור על ציון בחינה באופן ממוחשב"החל מסמסטר קיץ תשס
לסטודנט באופן אישי  תשובת הערעור תישלח. דרך עמדת המידע באתר המכון

 .דרך עמדת המידע גם כן
 ,ערעורים לא מוצדקים 5אולם אם הסטודנט יגיש  ,השירות אינו כרוך בתשלום

 . לכל ערעור לא מוצדק נוסף ח"ש 50יב בתשלום של החל מהערעור השישי יחו

הגשת ערעורים 
 ממוחשבת

 
 
 

הכולל  ,י המכון"שירות אינטרנט מהיר לסטודנטים ולסגל מסובסד ע �

 .חיבור ישיר לשירותי המכון
  .י חתכים שונים"הנפתחים עפ ,חיפוש במאגר הקורסים �

  שירותי רישום והקלדת מערכת ממוחשבים באמצעות האינטרנט  �

  ).למינוי סלקום בשלב זה( WAPגלישת  �

ניתן לקבל את כל נתוני עמדות במידע הוירטואלי ישירות לטלפון  �

  .הסלולרי

 DVDבעתיד הקרוב ניתן לקבל תקליטורי : שירותי צפייה בקורסים �

. הנבחרים הנלמדים במסגרת התארים השונים ,המכילים את הקורסים

  ספרות  ,מבחנים, תרונותפ ,תרגילים :שבוהתקליטור יכיל גם מידע רב 

 ,onlineהצפייה בשיעורים לא תחייב התחברות לרשת האינטרנט. ועוד, 

כך שהתקליטור יוכל לעזור לסטודנט לצפות בהרצאה במלואה גם בזמן 

 .כל סיבה אחרתבגלל או  ,ל"שהות בחו, מילואים
  

  ,שאלהמרכז המחשבים ישמח לעמוד לשירות הסטודנטים בכל 

  .03-5026541 :'בטל
 

חדש במרכז 
 המחשבים
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 תקנון הלימודים

, כסטודנט במכון נחשב מי שהתקבל ללימודים מלאים או חלקיים 1.1
או הורשה /ו, י הגורם המוסמך לכך במכון"ע, להלן 1.2כהגדרתם בסעיף 

הפקולטה והמחלקה בה הוא , פי כללי המכון- להמשיך את לימודיו על
מודיו ובכלל זה רישום לקורסים ותשלום שכר ועשה את הנדרש ללי, לומד

 . הלימוד כנדרש
 
  ועדת ההוראה המוסדית תאשר  ,במקרים מיוחדים: לימודים חלקיים 1.2

  ובתנאי שמספר נקודות הזכות שיש ללמוד בסמסטר לא  ,לימודים חלקיים  
 בכל ). לא כולל סמסטר קיץ והסמסטר האחרון ללימודים(ז "נ 12-יפחת מ  
 שנים בתכנית לימודים  6תקופת הלימודים במכון לא תעלה על  ,מקרה  
  שנות  3 שלשנים בתכנית לימודים  4.5ולא תעלה על  ,שנות לימוד 4 של  
 .כלל זה תקף ללומדים במסלול הרגיל ובמסלול הגמיש כאחד. לימוד  

 מיהו סטודנט. 1
 

 
   כללי   2.1

   , האקדמיים ובסדרי הלימודים ועדות ההוראה במכון מטפלות בתחומים        
  כמפורט בהמשך , או לציבור הסטודנטים בכללו ,הנוגעים לסטודנט כפרט        
  . בסעיף זה        

  
ועדות ההוראה במכון מטפלות בתחומים האקדמיים ובסדרי   2.1.1

הנוגעים לסטודנטים כפרט או לציבור הסטודנטים ,הלימודים
  .זה כמפורט בהמשך בסעיף, בכללו

  
בסמכות הפקולטה לקבוע אם הפקולטה תהיה ועדת הוראה  2.1.2

או ועדות הוראה , ללא ועדות מחלקתיות, פקולטטית בלבד
במקרים אלה בכל . ללא ועדה פקולטטית, מחלקתיות בלבד

ועדת "או " ועדת הוראה מחלקתית"מקום בנוהל זה שנאמר 
יה הכוונה לועדת ההוראה שהוחלט על - " הוראה פקולטטית

להלן יאוחדו  2.3- ו, 2.2הסמכויות שנקבעו בסעיפים . בפקולטה
 .   ויהיו באחריות הוועדה שהוחלט עליה

    
 עדת ההוראה המחלקתיתו   2.2

ועדת ההוראה המחלקתית מטפלת בהפעלה שוטפת של תכניות    2.2.1
בשמירה על רמת ההוראה והלימודים , הלימודים במחלקה

אקדמיים של סטודנטים ובמעקב בפיקוח על הישגים , במחלקה
 . שוטף אחר התקדמותם בלימודים

    
חלטות ועדת ההוראה המחלקתית יהיו כפוף להנחיות ועדות ה   2.2.2

 .ההוראה המוסדית וועדת הוראה של הפקולטה
 

ועדת ההוראה המחלקתית קובעת את מעמדם האקדמי של  2.2.3
בסמכותה  לאשר פטורים על , סטודנטים הלומדים במחלקה

להמליץ על תכנית לימודים חריגה , ך לימודים קודמיםסמ
 .ולהמליץ על הרחקה אקדמית מלימודים

 
ובהן בקשות לתכנית , בקשות סטודנטים בנושאי לימודים 2.2.4

למועדים , לפטורים על סמך לימודים קודמים,  לימודים חריגה
 יוגשו לטיפולה של ועדת ההוראה המחלקתית' ומיוחדים וכ

  
 הפקולטטית ועדת ההוראה   2.3

, ועדת ההוראה הפקולטטית מטפלת בסדרי ההוראה בפקולטה 2.3.1
בקביעת תנאי קבלה , ביחסי מרצים וסטודנטים בפקולטה

בדרישות המעבר משנה לשנה וממחלקה , למחלקות הפקולטה
 . למחלקה בפקולטה

   
החלטות ועדת ההוראה הפקולטטית יהיו כפוף להנחיות ועדת  2.3.2

 . ההוראה המוסדית
 

אה הפקולטטית דנה ומחליטה בערעורים של ועדת ההור 2.3.3
הסטודנטים על החלטות ועדות ההוראה של המחלקות 

המלצת ועדת את ועדת ההוראה הפקולטטית בודקת . בפקולטה
וממליצה , הוראה מחלקתית על הרחקה אקדמית מלימודים

ועדת ההוראה הפקולטטית מאשרת . עדת ההוראה המוסדיתולו
עד לתום הסמסטר העוקב דחיית הגשה של פרויקט גמר 

פני ועדת הוראה מוסדית על תכנית לימודים חריגה לוממליצה 
 .של סטודנט

  ועדות הוראה.  2
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 )של המכון(ההוראה המוסדית ועדת   2.4
  עדת ההוראה המוסדית מטפלת בהפעלת מדיניות ההוראה ו 2.4.1

  ועדה וה. על פי הנחיות המועצה האקדמית, והלימודים של המכון          
  המוסדית יוזמת שינויים בתקנון הלימודים ובסדרי ההוראה           
  הקשור להוראה , ומטפלת בכל נושא אחר שבסמכותה ,במכון          
 .וללימודים במכון          

  
  ועדת ההוראה המוסדית קובעת סופית הרחקה אקדמית  2.4.2

  ה של סטודנט ומקרים מאשרת תכנית לימודים חריג, מלימודים           
 . חריגים של מעמד הסטודנט בלימודים ובלימודים חלקיים במכון           

  
  עדות ועדת ההוראה המוסדית דנה בערעורים על החלטות ו 2.4.3

  , החלטות ועדת ההוראה המוסדית. ההוראה של הפקולטות           
  אה של הפקולטה בדונה בערעורים על החלטות של ועדות ההור           
 .הן סופיות, והמחלקה           

  
 עדותועדת ההוראה המוסדית רשאית להאציל מסמכותה לו 2.4.4

על ועדות הוראה . ההוראה של הפקולטות ושל המחלקות במכון
ת אישור ועדלאו  ההחלטותיהן בכתב לידיעאת להעביר  ואל

 .המוסדיתההוראה 

  

 
 
 
 

המרצה לחלק לתלמידיו חוזר שבו על , בשיעור הראשון של כל קורס 3.1

הפנייה לאתר , ספרות, )סילבוס(תכנית הלימודים של הקורס : מופיעים

המועדים המשוערים לבוחני , הקורס במקרה של הוראה מתוקשבת

ההגדרות והקריטריונים ', ב - ו' מרכיבי הציון הסופי במועדים א,  ביניים

  . ושעות הקבלה של המרצה ,להערכת עבודות

 
, מעבדותב, בחניםב, תרגיליםב, ות הסטודנט בשיעוריםהשתתפ 3.2

שא יסטודנט שייעדר מלימודים י. סמינריונים היא חובהבפרויקטים וב

עד כדי שלילת זכותו לקבל ציון , בכל התוצאות האקדמיות הנובעות מכך

, מילואים(עדר מלימודים מסיבות מוצדקות יאשר י ,סטודנט. בקורס

במקרים מיוחדים . ת החומר שהחסירחייב להשלים א ,)מחלה, אבל

 . רשאי המרצה לשחרר סטודנט מנוכחות בשיעורי הקורס
  

 .סטודנט לא יירשם לשני קורסים הניתנים באותו זמן 3.3
  

לא יוכל , המהווה דרישת קדם לקורסים אחרים ,סטודנט שנכשל בקורס 3.4

אלא לאחר שסיים בהצלחה , להירשם לשרשרת הקורסים המתקדמים

  .את קורס הקדם

  

אך אינו עומד בהן , המבקש להירשם לקורס בעל דרישות קדם, סטודנט 3.5

, מפני שהציונים בקורסים המהווים תנאי קדם עדיין לא נרשמו ברשומות

כשיתקבלו הציונים לקורסים המהווים . יוכל להירשם לקורס על תנאי

אם הסטודנט קיבל ציון  -הרישום לקורס יהפוך לסופי , דרישות קדם

על , במקרה כזה. אם הסטודנט קיבל ציון נכשל -יבוטל והוא  , עובר

 . בו נכשלש יםהסטודנט להירשם לקורס חוזר בקורס
  

עד תום  שבנהסטודנט רשאי לערוך שינויים ברשימת הקורסים  3.6

 . השבועיים הראשונים של הסמסטר

  סדרי הלימודים. 3
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ועץ המחלקה על מערכת הסטודנט זכאי מדי סמסטר לקבל ייעוץ של י 3.7
  .השעות האישית שלו

  
 . למכון שמורה הזכות לבטל קורס בחירה בשם מיעוט נרשמים לקורס 3.8

מרצה רשאי למנוע את כניסתו לשיעור של סטודנט . אין לאחר לשיעורים 3.9
 .מאחר

 
 15על הסטודנטים להמתין לו בכיתה , כאשר המרצה מאחר לשיעור 3.10

אך לא לפני שנציגם יודיע על כך , לאחר מכן הם רשאים להתפזר. דקות
 .למזכירות מחלקתם או למזכירות האקדמית

חייב להודיע על כך מוקדם ככל האפשר , שנאלץ לבטל שיעור, מרצה 3.11
כל בקשה לשינוי במועד . למינהל הסטודנטיםאו  ,למזכירות המחלקה

לפחות יומיים למינהל הסטודנטים חייבת להימסר , או במיקומו, השיעור
המרצה לתאם עם מזכירות מחלקתו את מועד ההשלמה של  על. מראש

על המרצה לתאם עם , במקרה של היעדרות ממושכת. שיעור שבוטל
 .מזכירות מחלקתו את השיבוץ של מרצה מחליף

במעבדות , בספרייה, האכילה והשתייה אסורות בחדרי ההרצאות 3.12
 . ובסדנאות

ולמעט אזורים , אסור בכל בנייני הקמפוס לרבות בפרוזדורים העישון 3.13
 .שהקצו רשויות המכון לכך

במעבדות , יהיבספר, ריים בחדרי ההרצאותאהשימוש במכשירים סלול 3.14
 .ובסדנאות אסור בהחלט

  
 חריגה ברישום לקורסים 3.15

לפי שיקול , ראש מחלקה רשאי ,3.3בסעיף לעיל על אף האמור  3.15.1
, לאשר רישום לקורסים בחפיפת זמן של עד שעה אחת, דעתו

 אם. וכיח הישגים אקדמיים גבוהים ביותרלסטודנט שה
יש לקבל את הסכמת , הקורסים החופפים הם במחלקות שונות

 .ראש המחלקה האחרת לחפיפה
  

לפי שיקול , ראש מחלקה רשאי, 3.4בסעיף לעיל ל אף האמור ע 3.15.2
, לאשר רישום לקורס מתקדם במקביל לקורס קדם, דעתו

 . רלסטודנט שהוכיח הישגים אקדמיים גבוהים ביות

 

  
  כללי    4.1

סטודנט רשאי לבקש בקשה לפטור מקורסים על בסיס לימודיו  4.1.1
י המועצה להשכלה גבוהה רק "המוכר ע ,הקודמים במוסד

עבר את תהליכי , לאחר שנתקבל כסטודנט מן המניין במכון
הדרישות . ושילם במלואם את דמי הרישום ,הרישום והקבלה

, ם הקודמיםלהשלמות לתואר ראשון מותנות בהיקף הלימודי
 .כמוגדר בהמשך

 
הסמכות לאישור של פטורים על בסיס לימודים קודמים היא של  4.1.2

אשר תדווח על כך לוועדת הוראה  ,ועדת ההוראה המחלקתית
  . פקולטטית

  
, המהווים בסיס לפטור מקורסים במכון, ציונים ממוסדות אחרים 4.1.3

המוסד ן ציון הקורס מ, כלומר. אינם נכללים בשקלול ציון הגמר
" פטור"אלא יירשם , מועתק אינו  ,בו למד הסטודנטשהקודם 

ציונים ממחלקה אחרת . בגיליון הציונים של הסטודנט במכון
נקודות , בכל מקרה. בתוך המכון נכללים בשקלול ציון הגמר

הזכות שהפטור מקנה יובאו בחשבון הצבירה הכולל של 
  .הסטודנט

  
יבל פטור לאחר שק ,המסיים את לימודיו במכון, סטודנט 4.1.4

או  ,יהיה זכאי לקבל תעודת בוגר בהצטיינות, מקורסים
אך ורק אם לימודיו במכון היו בהיקף של שני , בהצטיינות יתרה

 .לפחות ממכסת הלימודים הרגילה לתואר שלישים

הכרה בלימודים . 4
 קודמים
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 את מחלקה או פקולטה רשאית לדרוש מהסטודנט להוכיח 4.1.5

 .ורך מתן פטור מקורסלצ ,ידיעותיו בבחינה מקדימה
 

כל מחלקה או פקולטה רשאית לקבוע לסטודנטים שלה נהלים  4.1.6
. המהווים החמרה של כללי הפטור המופיעים לעיל, וכללים

הנהלים והכללים יהיו תקפים אך ורק אם המחלקה או הפקולטה 
אותם  וופרסמ ,הפקולטה/דאגה לפרסם אותם בתקנות המחלקה

 .לידיעת הסטודנטים
  

  סים על סמך דיפלומה להנדסאיםפטור מקור 4.2
, ספר להנדסאים- סטודנט בעל דיפלומה של הנדסאי מבית 4.2.1

זכאי , או של משרד העבודה ,הנמצא בפיקוח של משרד החינוך
 80לפטור מקורסים בתנאי שהציון הממוצע המשוקלל שלו הוא 

וזאת , שאינו עולה על סמסטר אחד ,הזיכוי יהיה בהיקף. לפחות
י הוא  בתחום הנלמד במכון והפטורים בתנאי שתואר ההנדסא

הפטור  הוא . בהם צבר ההנדסאי ניסיון מקצועישהם בתחומים 
ידי המחלקה בהתאם לקורסים - והוא ייקבע על, על בסיס אישי

 .פי הציונים  שהשיג בהם-ועל, שלמד הסטודנט
   , ספר להנדסאים- סטודנט בעל דיפלומה של הנדסאי מבית  4.2.2       

 ,או של משרד העבודה ,קוח של משרד החינוךהנמצא בפי
רשאי לקבל פטורים , 80-נמוך משהציון הממוצע המשוקלל שלו ו

  .וראש מינהל הסטודנטיםבאישור חריג של דקאן הפקולטה 
  

 הכרה בלימודים חלקיים לקראת תואר ראשון 4.3
במוסד אקדמי מוכר " בוגר"אשר למד לקראת התואר , סטודנט 4.3.1

יפנה , לים את לימודיו לתואר ראשוןולא הש ,ל"בארץ או בחו
כי לימודיו  ,לועדת ההוראה הפקולטטית או המחלקה בבקשה

 .הקודמים יוכרו כחלק מחובותיו לתואר
  

  :הזכאות לפטור תינתן בתנאים הבאים 4.3.2
הנלמד  הקורס שנלמד בעבר חופף לתוכן הקורס  תוכן  4.3.2.1

  .במכון
שקדמו לתחילת הקורס הנדון נלמד בחמש השנים  4.3.2.2

  .במכוןלימודיו 
 . 65-הציון שהושג בקורס אינו נמוך מ 4.3.2.3

    
שקיבל פטור מקורסים יחויב בכל מקרה ללמוד במכון  ,סטודנט 4.3.3

ולא פחות משנת לימודים  ,לפחות שליש מתכנית הלימודים
בכל מקרה חייב הסטודנט ללמוד במכון את שנת . אחת

  . הלימודים האחרונה
  

  הכרה בלימודים לתואר ראשון נוסף 4.4
, ל"ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו" בוגר"תואר סטודנט בעל  4.4.1

אך חופף  ,הלומד לתואר ראשון נוסף בתחום לימודים שונה
על סמך המלצת , ועדת ההוראה הפקולטטית רשאית - בחלקו 

לאשר לו פטור מקורסים חופפים , ועדת ההוראה המחלקתית
הנדרשת  ,בתוכנם בהיקף של עד למחצית מתכנית הלימודים

  .מחלקה לתואר באותה
  

הלומד לתואר ראשון נוסף באותו תחום , ל"בעל תואר כנ 4.4.2
על סמך המלצת , ועדת ההוראה הפקולטטית רשאית -לימודים 

לאשר לו פטור מקורסים חופפים , ועדת ההוראה המחלקתית
בהיקף של עד לשני שלישים מתכנית הלימודים  ,בתוכנם

סטודנט שקיבל פטור . הנדרשת לתואר באותה מחלקה
סים יחויב בכל מקרה ללמוד במכון שליש לפחות מתכנית מקור

 ,בכל מקרה. ולא פחות משנת לימודים אחת ,הלימודים
 . הסטודנט חייב ללמוד במכון את שנת הלימודים האחרונה

 



  ידיעון    

  
31

הסבור שמילא את כל התנאים האקדמיים הנדרשים  לקבלת , סטודנט 5.1
את . זו יוכל  להגיש את הבקשה בטופס מיוחד למטרה, פטור מקורס

 מינהל הסטודנטיםהטופס ניתן לקבל באתר האינטרנט של 

  :חובה לצרף לכל בקשת פטור מקורס את המסמכים הבאים 5.2
 המוסד הקודם ובו שם הקורס והציון הסופי ן גיליון ציונים מ 5.2.1

  .בקורס
היקף את סילבוס הקורס בגינו מבקש הסטודנט את הפטור ו 5.2.2

  .השעות
 .יוניםהנדסאים יצרפו דיפלומה וגיליון צ 5.2.3
  .בעלי תואר ראשון יצרפו את תעודת התואר וגיליון ציונים 5.2.4
 .כל אישור נוסף שידרשו מוסדות המכון 5.2.5

 
על סמך  ,על הסטודנט להגיש במרוכז את כל בקשות הפטור מקורסים 5.3

שבועיים לפני פתיחת  עד למינהל הסטודנטים ,לימודים קודמים
  .הלימודים

  
מכות  ועדת הוראה הוא בס) ים(האישור לבקשת הפטור מקורס  5.4

. אשר תדווח על החלטתה לועדת ההוראה הפקולטטית, מחלקתית
לא אם היא לתקן את הבקשה  ראש מינהל הסטודנטיםבסמכותו של 

את החלטת ועדת ההוראה יקבל הסטודנט  . נעשתה בהליכים התקניים
  .מזכירות מוסמכים/לימודי הסמכה ,מזכירות האקדמיתן המ

  נוהל . 5
הגשת בקשה 

לת פטור לקב
  מקורס 

 )גם להנדסאים(

 
ועדת הוראה מחלקתית מוסמכת לאשר לסטודנט ללמוד עד שמונה שעות 

במוסדות מוכרים אחרים , מכלל הקורסים שהוא חייב בהם, סמסטריאליות
והוא , אישור ועדת ההוראה המחלקתית חייב להינתן בכתב. להשכלה גבוהה

שבו ישיג הסטודנט ציון גבוה , זהבכל קורס כ. יתויק בתיקו האישי של הסטודנט
והוא לא יובא בחשבון , "עובר"נט יירשם בגיליון הציונים של הסטוד, 60 -מ
 .חישוב הציון המשוקלל של הסטודנטב

זכאות ללימודים . 6
חלקיים במוסד אחר 
 להשכלה גבוהה

  

אם בשל , אם בשל לימודים קודמים, תכנית לימודים חריגה של סטודנט
, בשל נסיבות מיוחדות אחרות אם, לסטודנטים מצטייניםתכנית מיוחדת 

המלצתה של ועדת את חייבת לקבל את המלצתו של ראש המחלקה ו
האישור הסופי לתכנית הלימודים החריגה היא . ההוראה המחלקתית

עמידה בתנאי מעבר - אי). של המכון(בסמכות ועדת ההוראה המוסדית 
מהווה עילה לתכנית לימודים  אינה, להלן 12כמפורט בסעיף , משנה לשנה

עותק של התכנית החריגה יוכנס לתיקו האישי . במשמעות סעיף זה, חריגה
 .של הסטודנט

אישור תכנית . 7
 לימודים חריגה

  
  

לאחר , או שלא להתחיל בהם, המבקש להפסיק את לימודיו, סטודנט 8.1
טופס "חייב להודיע על כך בכתב ב, שנרשם ושילם את שכר הלימוד

. ת הלימודיםבבקשה יש לפרט את הסיבות להפסק". ודנטבקשת סט
שיבצע את ההליך לסטודנט יוחזרו תעודותיו ומסמכיו אך ורק לאחר 

  ."טופס  טיולים"  הנקרא
      

, מכל סיבה שהיא, ידי רשויות המכון- שלימודיו הופסקו על, סטודנט   8.2
רק לאחר ביצוע  ".הטיוליםטופס " לבצע את ההליך הנקרא חייב
  .תעודותיו ומסמכיולו יוחזרו ליך הה

  
או הפסיק את לימודיו לפני שסיים את , סטודנט שלא נרשם לקורסים 8.3

ועדיין לא ניגש לבחינות סוף , הסמסטר הראשון ללימודיו במכון
, יירשם כמועמד חדש ללימודים, וברצונו לחדש את לימודיו, סמסטר

 .רישום המחודשהמקובלים בעת ה, ויחולו עליו כל כללי המיון והקבלה

הפסקת לימודים . 8
 וחידושם
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, לרבות הצלחה בבחינות הסמסטרו ,לאחר סיום הסמסטר הראשון 8.4
שלא  ,סטודנט לתואר ראשון רשאי להפסיק את לימודיו לתקופה

ין שנות יבלי שתקופה זו תימנה לו במנ, תעלה על שתי שנות לימודים
  . לימודיו לתואר

  

ב במלוא תכנית הלימודים שתנהג בעת סטודנט המחדש את לימודיו יחוי 8.5
ושלא חלה עליהם , בהם עמד בהצלחהשלמעט הקורסים , חידוש לימודיו

 ).ראה להלן(התיישנות 

 

 

לא תגרום , שאינה מסיבות אקדמיות, הפסקת לימודים של עד שנה אחת 9.1
להתיישנות הקורסים בהם עמד הסטודנט בהצלחה לפני הפסקת 

 .  לימודיו
  

מחמש שנים אקדמיות תגרום להתיישנות כל  יותרל הפסקת לימודים ש 9.2
  .בהם למד הסטודנט לפני הפסקת לימודיושהקורסים 

  
בכל מקרה של הפסקת לימודים , לעיל 9.2על אף האמור בסעיף  9.3

יידון  ,שבין יותר משנה אקדמית ועד לחמש שנים אקדמיות ,לתקופה
ראה בהם עמד הסטודנט בהצלחה בוועדת ההושנושא ההכרה בקורסים 

 ,ועדה זו מוסמכת להחיל את ההתיישנות על כל הקורסים. המחלקתית
 . על סמך הציונים של הסטודנט, בין היתר, או על חלקם

  
כי  ,במקרים חריגים יהיה סגן הנשיא לעניינים אקדמיים רשאי לקבוע 9.4

, לימודיואת בהם עמד הסטודנט בהצלחה קודם שהפסיק ש ,קורסים
אם יתקיימו כל , לא יתיישנו, אקדמיותלתקופה העולה על חמש שנים 

 :התנאים שלהלן
  

על  ועדת ההוראה המחלקתית תגיש בכתב המלצה מנומקת  9.4.1
שצבר  ,ההמלצה תכלול גם התייחסות לניסיון בתחום. כך

 . הסטודנט מאז הפסיק את לימודיו
 

 .לפחות 75הקורסים יהיה ן ציון הסטודנט בכל אחד מ 9.4.2
  

הפסקת   קורסים שלפני בכל מקרה לא יעלה היקף ההכרה ב 9.4.3
שתנהג בעת  ,לימודיו על שני שלישים מתכנית הלימודים

 .חידוש הלימודים
  

, כל מחלקה או פקולטה רשאית לקבוע לסטודנטים שלה נהלים וכללים   9.5
הנהלים והכללים . המהווים החמרה של כללי התיישנות המתוארים לעיל
לפרסמם בנהליה  יהיו תקפים אך ורק אם המחלקה או הפקולטה דאגה

  .ולהביאם לידיעת הסטודנטים

התיישנות . 9
 הלימודים

 

' בחינות מועד א, ובכללם בחנים, הכללים בדבר סדרי הבחינות במכון 10.1
הליכי הערעור וכיוצא בזה מפורטים , זכאות למועדים מיוחדים. 'ומועד ב

   2..המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון הלימודים, "נוהל בחינות"ב
 

 בהם לא נערכות בחינות שבקורסים הערכה   10.2
שבהם הערכת סוף סמסטר מתקיימת שלא , בקורסים 10.2.1

הסטודנט לא יהיה זכאי למועד , באמצעות בחינה בכיתה
אלא אם המליץ על כך המרצה ואישר זאת ראש , נוסף

 .המחלקה
 

, שעל הסטודנט להגיש בו עבודות או פרויקטים, בכל קורס 10.2.1
את עד סוף תקופת עליו לעשות ז, לרבות פרויקט גמר
אך , או במועד שקבע המרצה, סמסטרההלימודים של אותו 

מועדי , בכל מקרה. לא יאוחר מתחילת הסמסטר העוקב
הפרויקטים יהיו אחידים לכל משתתפי /הגשת העבודות

 . הקורס
    

הארכה עד לחודש בהמלצת המרצה טעונה אישור מראש  10.2.1
הארכה לסמסטר העוקב  .של ועדת ההוראה המחלקתית

   .נה אישור של ועדת הוראה פקולטטיתעוט

  בחינות. 10
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קלל של ציוני הסטודנט מורכב מחישוב משו הציון הסמסטריאלי בכל קורס 11.1
הסטודנט ן שנדרשו מ', בבחנים וכו, בבחינות, בעבודות, בתרגילים

או הציון של עבודת , הסמסטרוהציון במבחן סוף , במהלך הסמסטר
 .הגמר של הקורס

 
יב להביא את רכיבי הציון הסופי של הקורס לידיעת המרצה חי 11.2

  . הסטודנטים בתחילת כל קורס
  

שבועיים ממועד  ,לכל המאוחר ,הציון חייב להימסר לידיעת הסטודנט 11.3
היום שנקבע כתאריך האחרון להגשת עבודת ן או מ, מבחן סוף הסמסטר

  . הגמר של הקורס
  

חיבר שו, מד בקורסאו צוות המורים שלי ,את הציון בקורס קובע המרצה 11.4
שבהם המרצה נעדר היעדרות , במקרים יוצאי דופן. את שאלוני הבחינה

רשאית ועדת ', שירות מילואים וכו, נסיעה, מחלה :סיבותן הממושכת מ
, מרצה. או בדיקתה/לשם עריכת הבחינה ו, ההוראה לפנות למרצה אחר

או " עובר"יעניק ציון , שעיכב מרצה אחר, שבודק עבודה או בחינה
 .והציון לא ייכנס לשקלול  הסופי ,"נכשל"

  
מפתח הציונים . 100עד  1-חייבים להינתן במספרים שלמים מ הציונים 11.5

  :הוא
 נכשל =     59   -   0        

 מספיק =     64   - 60
  כמעט טוב=     74   - 65
  טוב=     84   - 75
  טוב מאוד=     94   - 85
    מעולה=   100   - 95

  
  .60 -בר הנמוך ביותר הוא ציון המע

  
 וובלבד שתפרסמ, 60-מחלקה רשאית לקבוע ציון מעבר גבוה יותר מ 11.6

 .לפני תחילת הקורס, בתקנות המחלקה ובדפי המידע של הקורס
 

פי בחינה סופית -שבו מדידת הישגי הסטודנט נקבעת על ,בקורס 11.7
סטודנט שלא ניגש , פי מטלות כדוגמת עבודה ופרויקט-או על ,בלבד
בציון הסופי של " נכשל"יקבל ציון , או לא הגיש עבודה ,ינהלבח

 . הקורס
  

וכן , למטרת קבלת תואר, חישוב הממוצע האקדמי של הסטודנט 11.8
  :ייקבע לפי הנוסחה הבאה, למטרת קביעת זכות המעבר משנה לשנה

  
  במספר נקודות המשקל שלו  ,סכום המכפלות של הציון בכל קורס           

  ודות המשקל בכל הקורסיםסכום מספר נק 
  

  :משקל הקורס נקבע לפי הכללים הבאים
  .נקודה אחת=  שעת הרצאה  

  .חצי נקודה=  סדנה  , פרויקט, מעבדה, שעת תרגיל
  .נקודה אחת=  שעת פרויקט גמר  

  
מחלקה רשאית לשנות כללים אלה באישור ועדות ההוראה  11.9

שהיה , משקלהציון ישוקלל לפי ה, במקרה זה. הפקולטטית והמוסדית
  .על המחלקה לפרסם ברבים כל שינוי כזה. בתוקף בזמן מתן הקורס

הערכת הישגים. 11  

  

  = ציון ממוצע
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', שנה ב', תלמיד שנה א(בה נמצא הסטודנט ש ,שנת הלימודים הפדגוגית 12.1
תיקבע על פי עמידה בהצלחה במכסת  ,)וסטודנט משלים' שנה ד', שנה ג

ירת נקודות זכות בעמידה בהצלחה בקורסים ובצב, הלימודים הסדירה
. בה לומד הסטודנטש ,הנדרשת לסיום כל שנת לימוד בתכנית הלימודים

ן בה נמצא הסטודנט אינה בהכרח מספר השנים מששנת הלימודים 
  .בו החל הסטודנט ללמודש ,המועד

 
מעמדו הרשמי של הסטודנט ייקבע לאחר תום תקופת הבחינות השנייה  12.2

 . סמסטר של כל
  

מעמד : "הקטגוריות הבאותן ודנט יהיה באחת מהמעמד האקדמי של הסט 12.3
מועמד להרחקה "מעמד , "תנאי-על"מעמד , "באזהרה"מעמד , "תקין

 ".אקדמית מלימודים
  

שהסטודנט סיים בציון עובר את כל הקורסים  ,פירושו "מעמד תקין" 12.4
ועמד , לפחות 65וממוצע הציונים המצטבר שלו הנו , אליהם היה רשום

בה שהנדרשת לשנת הלימודים  ,הסדירה יםבהצלחה במכסת הלימוד
והוא עולה לשנת הלימודים , כמפורסם בידיעון הלימודים, נמצא הסטודנט

מכסת           לימודים ). "שנה ב"-ל "שנה א"-עולה מ, שללמ(העוקבת 
קורסי אנגלית וקורסי בחירה  , סדירה כוללת גם קורסי לימודים כלליים

 . כנדרש בתכנית
  

הדרישות לעמידה ן שהסטודנט סטה מ ,פירושו "באזהרה"מעמד  12.5
אך לא במידת החומרה שתביא אותו למעמד , הלימודים בהצלחה במכסת

אם נכשל בקורס , "אזהרה"סטודנט יהיה במצב . כמפורט להלן" תנאי-על"
ולפי , יעבור תוך שנה אחת, על הסטודנט לחזור על הקורס ולא. חובה
מועמד להרחקה  אקדמית "או למעמד  ,"תנאי-על"למעמד , מצבו

 ".מלימודים
  

, חייב להיוועץ בעת ההרשמה לקורסים" באזהרה"סטודנט במצב אקדמי  12.6
 .אקדמי ממחלקתו  עם יועץ

  
ובכל מקרה לא יימשך , י ועדת הוראה"ייקבע ע" באזהרה"משך זמן מעמד  12.7

 .יותר משנת לימודים אקדמית אחת
  

לא עמד במכסת הלימודים שהסטודנט  ,פירושו "על תנאי"מעמד   12.8
הסעיפים ן לפי אחד או יותר מ, כישלונות בקורסים או שצבר, הסדירה
 : הבאים

 . נכשל פעם ראשונה בקורס ליבה 12.8.1
לרבות בקורסים שהוא גרר  ,נכשל בשלושה קורסים או יותר 12.8.2

 .משנה קודמת
שנקבעו עבורו בהחלטה בכתב  ,לא עמד בדרישות האקדמיות 12.8.3

 . של ועדת הוראה
 .60 -ון ממוצע שנתי הנמוך מקיבל צי 12.8.4
, לא השלים דרישות קבלה של המכון  על פי החלטת ועדת קבלה 12.8.5

ובכל מקרה לא יאוחר , בתוך מועד הזמן שקבעה עבורו הוועדה
 . משנת לימודים אחת ממועד התחלת לימודיו

או החלק היחסי של קורסי /לא עמד בדרישות של לימודי אנגלית ו 12.8.6
 . ללימודיו' ה בכלליים עד סוף שנ ם לימודי

כפי  ,ולא השלים את חובתו האקדמית ,"באזהרה"היה במעמד  12.8.7
 .עדת הוראהו שקבעה עבורו

 
חייב להיוועץ בעת ההרשמה לקורסים עם יועץ " תנאי-על"סטודנט במעמד  12.9

ימודים ובחתימת ובחתימת יועץ הל ,ממחלקתו ולאשר בחתימתו אקדמי
 .דים שנקבעה עבורואת תכנית הלימו, המחלקתית ר ועדת ההוראה"יו

  
  

תנאי המעבר . 12
משנה לשנה 
והרחקה אקדמית 
 מלימודים
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במקרים . ניתן לתקופה של עד שנת לימודים אחת" תנאי-על"מעמד  12.10
בהמלצת ועדת , מוסמכים/ן לימודי הסמכהאבסמכות דק ,חריגים

מעבר למוגדר לעיל ובכל מקרה "  תנאי-על"מעמד , ההוראה המוסדית
יותר מאשר שנת לימודים נוספת         אחת בתכנית היה יההארכה לא 

שנות  3של וסמסטר אחד בתכנית לימודים , שנות לימוד 4של לימודים 
  .לימוד

 
בה היה ש ,לימודיםהשנשאר באותה שנת  ,"תנאי-על"סטודנט במעמד  12.11

בדרישות  חייב, מת ותכנית הלימודים השתנתההקוד בשנה האקדמית
  .סים שכבר עמד בהם בהצלחהחוץ מן הקור, התכנית החדשה

 
, התואר בלבד במהלךפעם אחת " על תנאי"סטודנט יכול להגיע למצב  12.12

  .אחרת יופסקו  לימודיו
  

שסטודנט לא עמד במינימום  ,פירושה "הרחקה אקדמית מלימודים" 12.13
ן לפי אחד או יותר מ, הדרישות האקדמיות להמשך לימודים במכון

 : הסעיפים הבאים

 .יבהשלון חוזר בקורס ליכ 12.13.1
במניין  .צבירה של חמישה כישלונות או יותר בקורסים 12.13.2

 ,בקורסים חוזרים אשר תוקנו ,ימנו גם כישלונותיהכישלונות 
  .או בבחינות חוזרות

וממוצע הציונים , לפני כן" על תנאי"היה במעמד  הסטודנט 12.13.3
 .65-המצטבר שלו נמוך מ

תנאי או -קבלה על(השלמה של דרישות קבלה של המכון -אי 12.13.4
 ).ות של מועמד לסטודנטדריש

פרסמה המחלקה שכפי שקבעה ו, עמידה בתנאי המעבר-אי 12.13.5
 .בה הוא לומדש

ולא  ,לתקופה שנקבעה" תנאי-על"הסטודנט היה במעמד  12.13.6
החלטת ועדת  על פיהחסרים כנדרש את תיקן /השלים
  .הוראה

  
 כל המלצה להרחיק סטודנט מלימודים במכון על בסיס הרחקה אקדמית 12.14

תובא לדיון , החלטות של ועדת המשמעת לסטודנטיםלמעט , מלימודים
 . בוועדת ההוראה המוסדית

 
לא יורשה להמשיך " הרחקה אקדמית מלימודים"סטודנט במעמד  12.15

 . עבורו ועדת ההוראה המוסדיתקבעה מהמועד  החל ,בלימודיו
 

בסמכותה של ועדת ההוראה המוסדית לאפשר , במקרים מיוחדים 12.16
לעבור ללימודים , מית מלימודיםלהרחקה אקד שנידון ,לסטודנט

 .המקבלת כפוף להסכמה  של המחלקה, במחלקה אחרת במכון
 

" הרחקה אקדמית מלימודים"החלטת ועדת ההוראה המוסדית בדבר  12.17
 .היא סופית ואינה בת ערעור

 
יוכל להירשם , שהורחק מלימודיו במכון מסיבות אקדמיות, סטודנט 12.18

כתלמיד , מיום ההרחקה רק כעבור שנתיים, מחדש ללימודים במכון
והסטודנט לא , המכון לא יכיר בלימודיו הקודמים. חדש לכל דבר ועניין

 .יהיה זכאי לכל פטור שהוא

המהווים , מחלקה או פקולטה רשאית לקבוע תנאי מעבר משנה לשנה 12.19
תנאי מעבר אלה יהיו . החמרה של  תנאי המעבר הקבועים בתקנון זה

  .לטה דאגה לפרסמם ברביםתקפים אך ורק אם המחלקה או הפקו
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, כנית הלימודים בסמסטר הבאתרה על קורס פירושה רישום לקורס בחז 13.2
ועמידה בכל חובות , או בהזדמנות הראשונה שבה הקורס ניתן שוב

 . כפי שהגדיר המרצה ,הקורס
 

לא ניתן  אם הקורס, ראש המחלקה רשאי להמיר קורס חובה בקורס אחר 13.2
 .העוקבת או בשנה ,שוב בשנה הנוכחית

  
אם נכשל . הסטודנט רשאי לחזור פעם אחת על קורס חובה שבו נכשל 13.3

דון יוי, "תנאי-על"הסטודנט יוגדר במעמד , בפעם השנייה באותו הקורס
שלון שני בקורס יכ. לעיל 12בהתאם לסעיף  ,בוועדת הוראה מחלקתית

, לימודיםן היביא להרחקה         אקדמית מ, שהוא גם קורס ליבה ,חובה
  .לעיל 12.13כמפורט בסעיף 

  
לא יוכל להירשם , המהווה קורס קדם לקורס אחר ,סטודנט שנכשל בקורס 13.4

  . אלא לאחר שסיים בהצלחה את קורס הקדם, לקורס האחר
  

 ,של קורס' או לא ניגש לבחינת מועד א ,'שנכשל בבחינת מועד א ,סטודנט 13.5
קורס ל" על תנאי"יוכל להירשם , המהווה תנאי קדם  לקורס מתקדם

' יוסר רק אם הסטודנט ייבחן במועד ב" על תנאי בקורס"מעמד . המתקדם
הסטודנט לא ייבחן במועד  אם. בבחינה" עובר"בקורס הקדם ויקבל ציון 

הסטודנט יחויב , בקורס הקדם' או ייכשל במועד ב, בקורס הקדם' ב
  . והרשמתו לקורס המתקדם  תבוטל, להירשם לקורס חוזר בקורס הקדם

  
במקום  ,יוכל לבחור בקורס בחירה אחר, ט שנכשל בקורס בחירהסטודנ 13.6

, אך הכישלון של הקורס המומר יופיע בגיליון הציונים, הקורס שבו נכשל
  .מנה במניין הכישלונות  המצטבריוי

  
אם כדי , בו השתתף הסטודנט בקורס יותר מפעם אחתשבכל מקרה  13.7

חר יותר בקורס הוא הציון המאו, שלון בקורסילשפר ציון ואם כדי לתקן כ
  .הציון הקודםן גם אם הוא נמוך מ, המחייב

חזרה על . 13
 קורסים

 
 

שמספק ידע בסיסי , קורס ליבה הנו קורס מרכזי בתכנית הלימודים 14.1
אשר בלעדיו הסטודנט לא יוכל לעמוד בסטנדרטים , בתחום המקצוע

 או/ו, אליו מכשירה תכנית הלימודיםשהמקצועיים המקובלים של המקצוע 
 . קורס המהווה תנאי בסיס ללימוד של קורסים מתקדמים

 
כמפורט בסעיף , בלימודים" תנאי-על"שלון בקורס ליבה מביא למעמד יכ 14.1

, להרחקה אקדמית מלימודים, שלון חוזר באותו קורס ליבהילעיל וכ 12.8
 .לעיל 12.13כמפורט בסעיף 

 
ורסי שהם ק ,המחלקה תפרסם בידיעון הלימודים את רשימת הקורסים 14.1

  .הלימודים של המחלקה ליבה בתכנית

 קורסי ליבה. 14
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 ,אם סיים את תכנית לימודיו בהצלחה, "בוגר"סטודנט יהיה זכאי לתואר  15.1
 .ומעלה 65וממוצע ציוניו הכולל הוא 

  
סטודנט יוכל להגיש בקשה לאישור זכאות לתואר רק לאחר שסיים את כל  15.2

ופי בעבודות ובבחינה וקיבל ציון ס, חובותיו האקדמיים והאחרים
 .למינהל הסטודנטיםאת הבקשה יש להגיש . האחרונה

 
. אלא רק על סמך פניית הסטודנט, אישור הזכאות אינו ניתן אוטומטית 15.3

שהסטודנט , בקשת הזכאות לתואר תיעשה באמצעות טופס בקשה מיוחד
כולל (המכון ן כי אין לו כל דרישה מ, ובה יבהיר למינהל הסטודנטיםיגיש 
תוקף אישור הזכאות הוא ממועד הבחינה האחרונה או ). ור ציוניםשיפ

 . הגשת העבודה האחרונה
  

ן לבקש מ, ולפני שקיבל אישור זכאות לתואר, סטודנט יוכל בתום לימודיו 15.4
שלא לשקלל בציון הגמר שלו מקצועות בחירה  ,המזכירות האקדמית

בקורס  המציינת כי הציון, ברשומות הלימודים תופיע הערה. עודפים
 .המסוים לא שוקלל

  
 . לאחר קבלת אישור זכאות לתואר ,לא ניתן לשפר ציון 15.5

  
חייב להמציא למזכירות האקדמית , המבקש לקבל זכאות לתואר, סטודנט 15.6

הסדרת ענייני : נהלייםיהמעל השלמת כל חובותיו ) טופס טיולים(אישור 
וף של החזרת ציוד מעבדות ומכל ג, החזרת ספרים לספרייה, שכר לימוד

  .במינהל הסטודנטיםכפי שיוחלט , המכון
  

  או בהצטיינות יתרה  ,הזכאות לקבלת תואר אקדמי בהצטיינות 15.7

או , סטודנט יהיה זכאי לקבל תואר אקדמי בהצטיינות 15.7.1
  :בתנאים הבאים, בהצטיינות יתרה

 
ברשומת הלימודים של הסטודנט לא נרשם אף  15.7.1.1

 .בקורס" נכשל"ציון 
 

דמיים קודמים במוסד שלמד לימודים אק ,סטודנט 15.7.1.2
חייב ללמוד במכון שני שלישים לפחות  ,אחר

 .מתכנית הלימודים
  

 . ומעלה 85כאשר הציון הסופי הוא  -בהצטיינות  15.7.2
      

  . ומעלה 95כאשר הציון הסופי הוא  -בהצטיינות יתרה   15.7.3
  

 15%מספר מקבלי התואר בהצטיינות לא יעלה על , עם זאת 15.7.4
ר המצטיינים יעלה על אם מספ. מחזורהמכל הבוגרים באותו 

של הסטודנטים בעלי  15%-תוענק ההצטיינות ל, 15%
 .הציונים הגבוהים ביותר

 זכאות לתואר. 15

  
  

קבלת המידע . הנמצא אודותיו במאגר הציונים ,סטודנט זכאי לקבל מידע 16.1
או עם ייפוי , אישית -ה פיזיתייפנבאו  ,צפייה בתחנות המידע בתיעשה 

 .למינהל הסטודנטים, להלן 16.2בסעיף כמפורט , כוח בכתב חתום

פות בכתב את כוחו של אדם אחר לקבל את המידע יסטודנט רשאי לי 16.2
  .המבוקש

או מי שפועל  ,פני רשויות המכוןלמידע על ציוני הסטודנט יהיה פתוח  16.3
  .ןמטעמ

פרט , כלשהו מחוץ למכון' ימסרו פרטים אישיים אודות סטודנט לצד גילא  16.4
אלא על סמך בקשה בכתב של , ל פי דיןלמסירת מידע המחויבת ע

 .לקבל פרטים כאמור' אשר מסמיכה את צד ג, הסטודנט

מסירת מידע על . 16
 סטודנט
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  נוהל בחינות                         

הנחיות העבודה את נועד להבהיר את הכללים ו ןנוהל המפורט להלה 1.1
והדיווח , התנאים לעריכתן, במכון טכנולוגי חולון הכנת הבחינותללארגון ו

 . על ציונים
  

 .נוהל זה הנו חלק בלתי נפרד של תקנון הלימודים של המכון 1.2
  

הלומדים לתואר ראשון ולתארים  ,נוהל זה מחייב את הסטודנטים 1.3
וכולל הפניות לתקנון הלימודים , מתקדמים במכון ואת סגל ההוראה במכון

  . דנטים  לעניין זהסטוהבכל הנוגע לחובת 

והוראות , הוראות למשגיח: להוראת נוהל זה מצורפים שני נספחים 1.4
 .לסטודנט

 כללי. 1

  
  
  

H.I.T.  - ר.ע  מכון טכנולוגי חולון.  

 לתואר יחידה במכון המקיימת תכנית לימודים מלאה
  או מציעה קורסים אקדמיים /ו אקדמי

  אחרות  למחלקות 
  

 .ש היחידה אקדמיתהעומד ברא ,חבר סגל אקדמי
  

 .סגן נשיא
  

    בו נערכתשהמלמד את הקורס  ,חבר סגל אקדמי
  .הבחינה

                     
  .מי שנקבע כסטודנט בתקנון הלימודים

 
  ,שלהלן 3תמלאו בו כל תנאי סעיף  שנ ,סטודנט

  .בבחינה חלק הנוטלו
          

            או ועדת  ,הפקולטה, ועדת ההוראה של המחלקה
 . כמפורט בגוף הנוהל, ההוראה המוסדית

  
יחידת המכון המטפלת בכל ענייני הסטודנטים ולה 

שירותי ייעוץ ומדור , כפופים המזכירות האקדמית
  .בחינות

  
היחידה במינהל הסטודנטים שבאחריותה הטיפול 
  .בהזנת ציוני המבחנים למערכת המידע של המכון

  
ן יעוץ מתבאחריותה שהיחידה במינהל הסטודנטים 

  .פסיכולוגי ותמיכה בסטודנטים בנושאים שונים
  

  .יחידה האחראית על סדרי הבחינות במכון
  
  

 .י מדור בחינות להשגיח בבחינה"מי שהוסמך ע
  

 ויותר בחישוב הציון הסופי 75%שמשקלה , בחינה
   .14.1 או כאמור להלן בסעיף, הקורס של

  
ואשר , בחינה בכתב הנערכת במהלך הסמסטר

מהווה עד כרבע ממשקל הציון  ניתן בהה הציון
  9.2או כאמור להלן בסעיף , קורסהסופי ב

  מכון 2.1

  יחידה אקדמית 2.2

  ראש יחידה 2.3

 סגן נשיא 2.4

 מרצה 2.5
  

 סטודנט 2.6

 נבחן  2.7

 ועדת הוראה 2.8

 הסטודנטים מינהל 2.9

 מזכירות אקדמית 2.10

  שירותי ייעוץ 2.11

  מדור בחינות 2.12

 יחמשג 2.13

 ןמבח 2.14

                 בוחן  2.15

  הגדרות. 2
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המפורטים  רק אם מילא אחר כל התנאים, סטודנט רשאי להשתתף בבחינה
  :להלן

  
 .בחןיבו עליו להשרשום כסטודנט במכון ורשום לקורס   3.1

  
 .מילא את כל הדרישות האקדמיות של הקורס  3.2

    
 .השלים את תשלומיו למכון  3.3 

 
 .בחןישמו מופיע ברשימת הנבחנים שזכאותם לה  3.4 
      
 .או תעודה מזהה רשמית ,הציג תעודת סטודנט  3.5 

תנאים . 3
להשתתפות 
 בבחינה

            

כל שינוי . סמוך למועדי הרישום לקורסיםבמועדי הבחינות יפורסמו  4.1
 . במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים

  
ומשקלם בציון , ועדי הבחינות והבחניםמ, האמור לעילן בלי לגרוע מ 4.2

שיימסר לסטודנט בשיעור הראשון  ,גם בדף המידע יירשמו, הקורס
 . בקורס

  
על פי תכנית הלימודים , קבעו במרווח של יומיים לפחותיבחינות יה 4.3

 .הרגילה
  

הבחינות מתקיימות בסוף כל סמסטר בשני , בלימודי התואר הראשון 4.4
לבחינה יתקיים סמוך לסיום ' עד אמו. 'ומועד ב' מועד א: מועדים
 .'חודש ממועד אכלבחינה יתקיים בתוך ' מועד ב. הקורס

  

. בחן פעם אחת ולא יותר מפעמייםיהסטודנט לה חייב, בכל קורס 4.5
, בשאר הקורסים .'בחן במועד איבקורסי ליבה חייב הסטודנט לה

מומלץ , ככלל .בחן במועד הבחינות הראשון או השנייסטודנט רשאי לה
סטודנט שנכשל במועד . 'לסטודנט להשתתף בבחינות במועד א

 . של הבחינה' לגשת למועד ב חייב הראשון
  

מוותר  ,'הבוחר מראש להיבחן במועד ב ,סטודנט: כדי להסיר כל ספק 4.6
  .מראש על זכותו למועד נוסף

 

 .הבחינה האחרון הוא הציון הקובע ציון, סטודנט שנבחן בשני מועדים 4.7

לרבות סטודנט לתואר ראשון הלומד קורסים , שניבקורסים לתואר   4.8
 .בחן במועד בחינה אחדירשאי הסטודנט לה, לתואר שני

 מועדי הבחינות. 4

  

באחת מקורס חוזר ובאחרת , שנקבע לו תאריך זהה לשתי בחינות ,סטודנט
 .ייבחן תחילה במקצוע מקורס חוזר, מקורס חדש

בחינה בקורס . 5
 חוזר

 
 

יוכל , בציון שאינו מספק אותו ,ינה במועד הראשוןסטודנט שעבר את הבח
שיפור "רשם לבחינה באמצעות בקשת יבתנאי שי, בחן שוב במועד השניילה
ניתן עד , "שיפור ציון"רישום ל. באמצעות עמדת המידע האינטרנטית, "ציון

אליו הסטודנט רשום שבאותו סמסטר  ,'שבוע לפני מועד הבחינה של מועד ב
 .הציון האחרון הוא הקובע, המקר  בכל. בקורס

 שיפור ציון. 6
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שנבצר מהם  ,בחינה במועד מיוחד הנה בחינה המיועדת לסטודנטים
וזאת , המועדים בשל מניעה חמורה כמוגדר להלןמן להשתתף באחד 

כמפורט , כפוף להצגת אישורים מתאימיםו, בהתאם לשיקולי ועדת הוראה
  :להלן
  
 שירות מילואים  7.1

רות מילואים יאם נעדר מבחינה בשל ש ,למועד מיוחדסטודנט זכאי 
  : כדלקמן, רות מילואיםיכפוף להמצאת אישור ש, פעיל

  
 ויותרימים  21או  ,ימים רצופים 14שרת שירות מילואים ימי ש 7.1.1

  . זכאי למועד בחינה מיוחד, לימודים בתקופת) מצטבר(
 

או בשבועיים  ,בתקופת בחינות ויותרימים  4רת ימי שש 7.1.2
בכל בחינה , בחן במועד בחינה מיוחדיזכאי לה, םשלפניה

 הפי הנוסח- על ,ושתתקיים בטווח מספר הימים מתום שירות
 . 0.8מילואים כפול המספר ימי : להלן

 
  אשפוז  7.2

כפוף , אם נעדר מבחינה בשל אשפוז ,סטודנט זכאי למועד מיוחד
  : כדלקמן,  להמצאת אישור רפואי

 
) מצטבר( ויותרימים  21או  ,ימים רצופים 14מי שאושפז  7.2.1

 .  זכאי למועד בחינה מיוחד, בתקופת לימודים
 

או בשבועיים  ,בתקופת בחינות ויותרימים  4מי שאושפז  7.2.2
בכל בחינה שתתקיים , בחן במועד מיוחדיזכאי לה, שלפניהם

מספר : להלן הפי הנוסח- על ,בטווח מספר הימים מתום אשפוזו
 .0.8ימי האשפוז כפול 

  
  קרוב ממדרגה ראשונהאבל במשפחה של   7.3

הבחינה התקיימה במהלך ימי אם , סטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד
  .השבעה

 
  לידה 7.4

רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד שלושה , סטודנטית שילדה
 ,סטודנט. בחן במועד מיוחדיותהיה זכאית לה, חודשים מיום הלידה

זכאי , נהימים ממועד הבחי 5ילדה ותאריך הבחינה חל עד  זוגו-בתש
  .למועד מיוחד

  
 : נהליתימניעה מ 7.5

אם ההודעה ', סטודנט רשאי לבקש מועד מיוחד במקום מועד ב 7.5.1

לא פורסמה עד שבועיים לפני קיום  'על כישלון במועד א

 .'הבחינה במועד ב
 

שאחת מהן היא בחינה , אם מתקיימות שתי בחינות באותו יום 7.5.2

לטת או בחינה שההשתתפות בה אושרה בהח, בקורס חוזר

של הקורס ' בחן במועד איהסטודנט חייב לה, ועדת הוראה

שההשתתפות בה אושרה בהחלטת  ,או של הבחינה, החוזר

הסטודנט . במקצוע החדש' וחייב לגשת למועד ב, ועדת הוראה

 .יהיה זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד עבור המקצוע החדש

מועד בחינה . 7
 מיוחד
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שבאחת מהם המקצוע , ו יוםאם מתקיימות שתי בחינות באות 7.5.3
נדרש הסטודנט לגשת לבחינה , באחרת מקצוע בחירהשחובה ו

בחן במקצוע הבחירה במועד יולה', במקצוע החובה במועד א
הסטודנט יהיה זכאי להגיש בקשה למועד , במקרה זה .'ב

 .מיוחד
  

ונבחן ', בחן במועד אישבחר לא לה ,סטודנט: כדי להסיר כל ספק 7.6
' שנבחן במועד א ,סטודנט. כאי למועד בחינה מיוחדאינו ז', במועד ב

 :משמע. אינו זכאי למועד מיוחד ,'בחן במועד בילא להשובחר 
בשל סיבה  ,'או ב' המועדים אן מ דאשר לא ניגש לאח ,סטודנט

 . אינו זכאי למועד בחינה מיוחד, שאינה מוגדרת כמניעה חמורה
  

 . כאי למועד מיוחדאינו ז ,אשר ניגש לשני מועדי הבחינה ,סטודנט 7.7

סטודנט ועדת הוראה יכולה לאשר ל: מועד הבחינה במועד מיוחד 7.8
או במועד הרגיל בסמסטר , בחן במועד מיוחד בסמסטר העוקביהל

 . העוקב

שלא היה זכאי לגשת  ,תקנות המועד המיוחד לא יחולו על סטודנט 7.9
בשל החלטה של ועדת הוראה בגין אי עמידה  ,לבחינות במועדן הרגיל

 .או בשל החלטה של ועדת משמעת ,דרישות אקדמיותב
 

או , במהלך שירות מילואים' או במועד ב' במועד א סטודנט שנבחן  7.10
  .זכאי למועד מיוחד אינו, כשהיה חולה

 
  

 

  

 דרך עמדת המידע שבאתר המכון יש להגישבקשה למועד מיוחד  8.1
המועד להגשת הבקשה יקבע במהלך  .באמצעות הטופס המיועד לכך

לבקשה יש לצרף את האישורים . של כל סמסטר' נות מועד בבחי
- בגין אשפוז ; אישור רשמי מהצבא -  8בגין מילואים וצו : הרלוונטיים

 בגין אבל; תעודת לידה -  בגין לידה; אישור מבית החולים על האשפוז
 .תעודת פטירה -

  
לא לגשת שאשר נקבע עבורו תאריך למועד מיוחד והחליט  ,סטודנט 8.2

עד שבוע לפני מועד  האקדמיתנדרש להודיע למזכירות  ,לבחינה
יקבל  ,למינהל הסטודנטיםהסטודנט לא הודיע על במידה ו .הבחינה

 . בבחינה" 0"ציון 
  

או של , ר ועדת הוראה"כל בקשה למועד מיוחד טעונה אישור של יו 8.3
 . ממונה מטעמה

  
תימסר לסטודנט בתוך  ,בחן במועד מיוחדיהודעה על זכאות לה 8.4

, האקדמיתמזכירות הי "המועד שפורסם להגשה ען יים משבוע
 . ובה יתפרסם מועד הבחינה, באמצעות עמדת המידע

 
חייב , סטודנט שאושר לו מועד מיוחד והוא החליט שלא להגיע למבחן 8.5

אם לא יעשה . שעות לפני תחילת המבחן 48להודיע על כך לפחות 
 .נהתישלל זכאותו למועדים מיוחדים במהלך אותה ש, זאת

 

סדר הגשת . 8
 בקשה למועד מיוחד
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 . התנאים להשתתפות בבוחן  זהים לתנאי ההשתתפות בבחינה 9.1
 

ובתנאי , מרצה רשאי לשנות את משקל הבוחן באישור ראש המחלקה 9.2
י המרצה בדף "ויפורסם ע לראש מינהל הסטודנטים שידווח על כך 

 . המידע של הקורס
  

 : קביעת מועד הבוחן 9.3

 .כל סמסטרבתחילת קבע יימועד בחני האמצע  9.3.1
 

, שיהיה מעוניין לבטל או לשנות מועד של בוחן אמצע ,מרצה 9.3.2
לפחות שבוע לפני לראש מינהל הסטודנטים יודיע בכתב 
 .מועד הבוחן

     
 6- לבוחן אמצע בין השבוע ה מומלץ לקבוע את המועד 9.3.3

 . )בהתאם לאורך הסמסטר(במהלך הסמסטר  11 - לשבוע ה
  

שלא יתקיימו יותר משלושה  ,בצע כךתכנון בוחני האמצע ית 9.3.4
 ,סטודנטיםל באשרלמעט . חני אמצע בשבוע לסטודנטוב

 .תכנית הלימודים הרגילה פי-עלשאינם לומדים 
  

בוחני האמצע יתקיימו בזמן שנקבע במערכת לשיעור או  9.3.5
 .לתרגול

  
בדף המידע  מומועדי בוחני האמצע ומשקלם יפורס 9.3.6

 . קורסשיחולק בשיעור הראשון של ה ,לסטודנט
  

, ובכל מקרה, משך בוחן אמצע לא יעלה על משך השיעור 9.3.7
 . דקות 100משך הזמן לא יעלה על 

  
 :הארכת זמן בבוחן 9.4

למעט לסטודנטים , לא תינתן הארכת זמן לבוחני אמצע 9.4.1
מינהל הזכאים להתאמה של תוספת זמן באישור 

 דקות 10תינתן הארכת זמן של  הבמקרים אל. הסטודנטים
 ,לבוחןדקות  20דקות והארכת זמן של  50 שמשכו עד ,לבוחן

 . דקות 50שמשכו מעל 
 .אין המרצה רשאי להאריך את משך הבוחן מטעמים אחרים 9.4.2
  
 . סטודנט לא יהיה זכאי להתאמת תוספת זמן באופן מצטבר 9.4.3

  
 . או מועדים מיוחדים לבוחני אמצע ,'לא יהיו מועדי ב 9.5

 
ת של מניעה מסיבו, בוחן חובהשנעדר מבוחן שהוגדר כ ,סטודנט  9.6

אבל של קרוב משפחה , אשפוז, שירות מילואים פעיל: חמורה
יהיה זכאי , )7פירוט בסעיף , לעילראה (ממדרגה ראשונה או לידה 

והן ' הן למועד א(לתוספת זמן של חצי שעה בבחינת סוף הקורס 
לא יאוחר , הסטודנטים למינהלבתנאי שהגיש , וכל זאת, )'למועד ב

 ,אי יכולתו להבחןאישורים המעידים על , ינהמשבוע לפני מועד הבח
כי  ,תדפיס מעמדת המידע המעיד על קיום הבוחן ואישור המעיד

שלא בגלל אחת  ,סטודנט שנעדר מבוחן אמצע. בוחן חובההנו הבוחן 
הציון ן אשר ישוקלל כחלק מ, "0"רשם לו ציון יי, ללעיהסיבות ן מ

  .הסופי בקורס
 

 בוחן. 9
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, נעדר מבוחן מסיבות המוגדרות כמניעה חמורהש ,היה וסטודנט 9.7

יגיש בקשה למרצה , בחן בבוחן עם קבוצת סטודנטים אחרתייעדיף לה
תישלל זכאותו , אושרה בקשתואם . ר ועדת הוראה מחלקתית"וליו

 . 9.6כאמור לעיל בסעיף  ,לתוספת זמן
 

אלא אם ביקש , סרקו מחברות בחינה של בחני אמצעילא י, ככלל 9.8
ודיע על כך למדור בחינות בכתב בשבועיים הראשונים וה, המרצה

 .לסמסטר
 

באמצעות פנייה למרצה , הסטודנט זכאי לערער על ציון בבוחן אמצע 9.9
יחולו כללי , הבוחן ובמידה שנסרק. הפורמליותבשעות הקבלה 

 .בנוהל זה, להלן 17הערעור בהתאם לסעיף 

 

  
  הארכת זמן לעולים חדשים 10.1

יקבל תוספת זמן של , ות מחמש שניםהנמצא בארץ פח, עולה חדש
כפוף להצגת תעודת עולה ולהגשת בקשה , חצי שעה לכל בחינה

עולה חדש יהיה זכאי לאישור , במידת הצורך. הסטודנטים למינהל
  . או להקראת המבחן ,שימוש במילון

  
  התאמות לסטודנטים עם לקויי למידה    10.2

מחויב להגיש ליועץ , וכי יכירו בלקויות הלמידה של ,טודנט המבקשס 
  .דידקטי תקף- פסיכו שירותי ייעוץ אבחון

   
  בעיות רפואיות  10.3

, המבקש התאמות מיוחדות בבחינה עקב בעיות רפואיות ,סטודנט
  . בצירוף האישורים הרפואיים המתאימים, נט הסטודנטיםאיפנה לדק

  
 .סטודנט לא יהיה זכאי להתאמת תוספת זמן באופן מצטבר 10.4

התאמות . 10
 ות לנבחניםמיוחד

  
, אלא במקרים חריגים במיוחד, לא מתקיימות במכון בחינות בעל פה, ככלל

 - תיערך לפני שני מורים , פה-שאושרה בעל ,בחינה. ובאישור ראש המחלקה
לא ניתן לערער על . ראש המחלקהי "עהמורה בקורס ומורה נוסף שיקבע 

 .שניתן בבחינה בעל פה ,ציון

 פה-בחינות בעל. 11

   

עד שבוע לפני , מסרו ביחד למדור בחינותיי' וב' מועדי א וני מבחנישאל 12.1
 .תקופת בחינות

עד שבוע , שאלון מועד מיוחד ושאלוני בחנים יימסרו למדור בחינות 12.2
 . לפני מועד הבחינה

 . תהיה זהה ברמתה' וב' מתכונת הבחינה של מועדי א 12.3

, ינהמשך הבח: בראש כל טופס בחינה יפורטו פרטי הבחינה להלן 12.4
, משקלו של כל חלק בבחינה, משקל הבחינה בשקלול הציון הסופי

 .חומר העזר המותר לבחינהו

על המרצה , אם אושר שימוש בדפי נוסחאות כחומר עזר בבחינה 12.5
 .להעביר את דפי הנוסחאות למדור בחינות בצירוף שאלון הבחינה

  .בחינה גם בוחן משמע ,לעיל 12.5, 12.4לעניין סעיפים 

   מדור בחינות יאחסן את שאלוני הבחינה במקום מאובטח מחוץ  12.6
 .של גורמים לא מוסמכים יהםלהישג יד

סדרי מסירת . 12
טופס בחינה למדור 
 בחינות וצילומו 
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או הגהה  ,בסמכות ראש המחלקה להורות על בדיקת תוכן הבחינה 13.1
 . שיקול דעתו פי-עללשונית של שאלון הבחינה 

  
  באחריות המרצה לדאוג ששאלון הבחינה הסופי יועבר , בכל מקרה  13.2

 .12.2, 12.1ם בסעיפי ,לעילכאמור  ,למדור בחינות

סדר מסירת . 13
שאלון בחינה 
לאישור ראש 
 המחלקה 

  
  
  

מרצה רשאי לשנות את משקלו הסופי של מבחן באישור ראש     14.1
והדבר יפורסם  ,למינהל הסטודנטיםובתנאי שידווח על כך , מחלקה

 . י המרצה בדף המידע של הקורס"ע

קורס בעל (קורס ההמקיימים קבוצות הוראה של אותו  ,מרצים שונים 14.2
ראש . יקיימו בחינה משותפת בסוף הסמסטר, )קוד מחשב אחד

שבאחריותו לדאוג לתיאום בין המרצים  ,המחלקה ימנה אחראי קורס
 . השונים

 
  :משך הבחינה 14.3

ובכללן תוספת  ,הןימשך הבחינה כולל תוספות זמן למינ 14.3.1
, )14.3.3בסעיף , לעילכאמור (זמן שרשאי המרצה לתת 

על המרצה לתכנן בהתאם , לפיכך. שעות 3 לא יעלה על
 . את הבחינה

  
שעות כולל  3- למשך מעבר יכי הבחינה ת ,מרצה המעוניין 14.3.2

 ,נשיא בתחילת הסמסטרהיפנה בכתב לסגן , תוספות
מראש באחריות המרצה ליידע . באמצעות ראש היחידה

בצירוף אישור , את מדור בחינות על כל חריגה שאושרה
 . בכתב

  
 ,דקות 15- המרצה רשאי להאריך את משך הבחינה ב 14.3.3

חשב יכל הארכה מעבר לזאת ת. בתיאום עם מדור בחינות
עמידה בהוראה ותחייב דיווח של משגיח הבחינה -כאי

הארכת המרצה אינה באה . לראש מינהל הסטודנטים
 . תוספת זמן במקום התאמה בשל

  
את השיבוצים לחדרי הבחינות ניתן לראות בעמדת המידע שבאתר  14.4

. השיבוץ יקבע סופית לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה. המכון
תצא , על כל שינוי במיקום הבחינה שיתרחש בשבוע שלפני קיומה

 .הודעה לכל הסטודנטים הרשומים לבחינה
  

 ,חובת נוכחות בשיעוריםבחן מותנית ביבהם הזכאות להש ,בקורסים 14.5
בתחילת  ,יש ליידע את הסטודנטים בדף המידע, או בהגשת מטלות

המרצה יעביר למדור בחינות את רשימת הסטודנטים . הסמסטר
עם יחד  'אלא יאוחר משבועיים לפני מועד , בחןישאינם זכאים לה

. מדור בחינות יפרסם את הרשימה על לוח המודעות. שאלון הבחינה
 .  עליהי מדור בחינות לא יהיו ערעורים "מה הרשימה עמרגע שפורס

 .יפקח משגיח) מבחן או בוחן אמצע(בכל בחינה  14.6
 

 ניהול הבחינה. 14
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חייב להיות , המרצה או ממלא מקומו', ומועדי ב' בבחינות מועדי א 15.1

ולענות על שאלות , עליו להיכנס לחדרי הבחינות, בקרבת מקום
ת של המרצה או ממלא מקומו בחדרי הנוכחו. פי הצורך- הנבחנים על

 .הבחינה מותרת רק עד חצי שעה לפני סיום הבחינה
 

במקרים חריגים ייתן , במועדים מיוחדים אין חובת נוכחות של המרצה 15.2
 . סגן הנשיא הנחיות אחרות

  
ראש המחלקה רשאי לאשר את היעדרותו , במקרים יוצאים מן הכלל 15.3

. בתיאום עם המרצהולמנות ממלא מקום , של המרצה מן המבחן
המרצה יהיה אחראי להבהרותיו ולהסבריו של ממלא , במקרה זה

 . מקומו
 

נוכחות המרצה . 15
 באולם הבחינה

   
  
   

המרצה או המתרגל ידאג לאסוף את מחברות הבחינה ממדור  16.1
 . בחינות לאחר הבחינה

    
יועברו לבדיקה , או גיליון התוצאות הממוחשב ,בחינההמחברות  16.2

 . בעילום שם

המרצה יחזיר את מחברות הבחינה שנבדקו למדור בחינות לא  16.3
 . יאוחר משבועיים ממועד הבחינה

 .ימי עבודה 2מדור בחינות יסרוק את מחברות הבחינה בתוך  16.4

למעט בחינות , כולל בחינות אמריקאיות, סרקויכל המבחנים י 16.5
.  9.8בסעיף , לעילכאמור , ולמעט בחנים, בקורסים שאינם אקדמיים

ומעוניין , מרצה שבחן בבחינה אמריקאית, האמור לעילן לגרוע מ בלי
יוכל לבקש ממדור בחינות שלא לסרוק את , סרקישבחינתו לא ת

ויפנה למדור , ובתנאי שיקבל אישור על כך מראש המחלקה, הבחינה
 .בחינות בכתב

 למזכירות האקדמיתהמרצה ימסור את ציוני הבחינה בתוך שבועיים  16.6
 . ציונים הרשמיבאמצעות טופס ה

  
 ,על מרצים לראש מינהל הסטודנטיםתדווח האקדמית מזכירות ה 16.7

לא העביר המרצה ציונים . שלא העבירו את הציונים במועד
שא בהתאם לתקנון משמעת ייבדק הנו, למזכירות בתוך שבועיים

 .סגל אקדמי

בדיקת . 16
הבחינות ומסירת 
 ציוני בחינה

    



46  ידיעון

בתוך שבועיים מיום  ,ון בבחינהסטודנט רשאי להגיש ערעור על צי 17.1
הגשת ערעור מתבצעת דרך עמדת המידע לסטודנט . פרסום הציונים

ועדת הוראה רשאית . ומועברת ישירות לעמדת המידע של המרצה
ואם  ,על פי ראות עיניה, לתת ארכה להגשת ערעור במקרים מיוחדים

 .יש לסטודנט נימוקים המצדיקים זאת
  

  :שלבי הטיפול בערעור 17.2
ודנט יצפה במחברת הבחינה הסרוקה דרך עמדת הסט  17.2.1

ויגיש ערעור מפורט בכתב למרצה דרך עמדת  ,המידע שלו
שלא דרך עמדת , פה- בעללא יתקבלו ערעורים . המידע
 .המידע

 
יוכל המרצה לצפות , לאחר הגשת הערעור דרך עמדת המידע 17.2.2

בערעור הסטודנט ובמחברת הבחינה דרך עמדת המידע של 
 .המרצה

 
יגיש הסטודנט בקשה , מחשבגבי המתקיימות על  בבחינות 17.2.3

הצפייה . לצפות בבחינה, באמצעות עמדת המידע, בכתב
עשה אך ורק בתיאום מראש ובנוכחות יבמחברת הבחינה ת

 . המרצה
  

על פי הטענות , המרצה יבדוק מחדש את מחברת הבחינה 17.2.4
יכול המרצה בתשובה , בעקבות הבדיקה החוזרת .שהועלו
או , י כתיבת ציון חדש"זאת ע .ת הציוןלשנות א, לערעור
 .הציון כפי שהיה השארת

  
עשה תיקון הציון יי, היה ובחר המרצה לתקן את הציון 17.2.5

ויימסר תוך נימוק , באמצעות מערכת המידע הממוחשבת
תיקון ציון שיימסר ללא נימוק לא . מפורט של הסיבות לתיקון

 מערכת בקרת הערעורים מאפשרת צפייה בתשובת( ןיעודכ
 .)במידת הצורך, המרצה לערעור

  
תשובתו לערעור בתוך שבוע ממועד את על המרצה להחזיר  17.2.6

 .הגשת ערעור הסטודנט

בסמכות ראש מחלקה להורות למרצה לדווח לו על תשובתו  17.2.7
 למינהל הסטודנטיםובלבד שהתשובה תימסר , לערעור
 .17.2.6לסעיף , לעילכפוף , במועדה

  
רשאי , ת את רצון הסטודנטאם תוצאות הבדיקה אינן משביעו 17.2.8

וועדת הוראה , הסטודנט לנמק את השגותיו בטופס ערעור
 .מחלקתית תדון בנושא

  
סטודנט יכול לנצל את זכותו להגיש ערעור לוועדת ההוראה המחלקתית    17.3

את הערעור יש להגיש לא יאוחר משבוע לאחר  .בכל שנת לימוד פעמיים
   .קבלת התשובה מהמרצה

ציון  ערעור על. 17
 בבחינה

  
  

.  מדור בחינות ישמור את מחברות הבחינה הבדוקות למשך סמסטר אחד
  . לאחר מכן המחברות ייגרסו

 

שמירת . 18
 מחברות הבחינה
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מדור  לאחראיידווח מיד , על אובדן מחברת בחינה שלא באשמת הסטודנט
 מדור בחינות אישר אי הימצאותה של הבחינה במדור במידה שאחראי. בחינות
הדרכים הבאות על פי בחירתו מבבחינה באחת של הסטודנט ייקבע ציונו , בחינות

  :ובאישור ועדת ההוראה של המחלקה
 

 .בחינה מחדש 19.1
 

האחרים של הציון הקיימים באותו מקצוע  המרכיביםממוצע של כלל  19.2
עבודות , תרגילים, בחנים ובחינות שהתקיימו במהלך הקורס :כגון(

 ).'וכו
  

 .ל כל לימודיו באותו סמסטרממוצע הציונים ש 19.3

אובדן מחברת . 19
 בחינה

  
  

  רשאית לקבוע תנאים מחמירים יותר , ועדת הוראה של מחלקה או פקולטה

 .ובלבד שתדאג לפרסם אותם בתקנותיה וברבים, לנוהל זה

שינויים בכללי . 20
 נוהל בחינות 
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  נספחים

 .םבו הוא רשושעל הנבחן להיכנס אך ורק לחדר .  1
  
 . דקות לפני מועד תחילתה 10על הנבחן להיכנס לחדר הבחינה  .3
  
אלא במקרים מיוחדים ובהיתר , נבחן לא ייכנס לחדר לאחר סגירת הדלתות .4

 .או של ממלא מקומו ,מיוחד של המרצה
  

ה כרטיס נבחן ותעודה /על הנבחן להציג למשגיח, בעת כניסתו לחדר .5
והיא תוחזר לנבחן רק  ,ה/התעודה המזהה תישאר בידי המשגיח. מזהה

 .לאחר מסירת מחברות המבחן
  
ויצטייד אך ורק באותו , עם כניסתו לחדר יניח הנבחן את חפציו בכניסה .6

הסטודנט יתיישב . כפי שקבע המרצה, חומר המותר לשימוש במבחן
 . ה ויימנע מדיבורים/ה לו המשגיח/שקבע ,במקום

  
בזמן צעי התקשרות אחר ובכל אמים יחל איסור על שימוש בטלפונים סלולר .7

 .הבחינה
  
הקשור , חומר) ו"חדר שירותים וכ(חל איסור להחזיק סמוך לחדר הבחינה  .8

   .בו נערכת הבחינה, לבחינה עצמה או לקורס
  
נחשב כאילו נבחן , שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה, נבחן .9

ו ציונ, לא לכתוב את הבחינהששהחליט , נבחן כאמור לעיל. במועד זה
אלא , והוא לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, "0"בבחינה יהיה 

לאחר שמילא את פרטיו האישיים על , כעבור חצי שעה ממועד תחילתה
 .המחברת והחזיר את המחברת ואת טופס הבחינה

  
 .ה/המשגיחן הנבחן יקרא את טופס הבחינה רק לאחר קבלת רשות לכך מ .10

  
 שאושר מחברת הבחינה וחומר, בחינהעל שולחן הנבחן יימצאו רק טופס ה .11

יצטייד הסטודנט במחשבון  ,נדרש מחשבוןבהן בבחינות , לשימוש בבחינה
 .בלבדהמיועד לחישובים 

  
בקבלו מחברת בחינה ימלא הנבחן את הפרטים המבוקשים על מחברת  .12

יציין על כל מחברת  ,המקבל יותר ממחברת בחינה אחת ,נבחן. הבחינה
 1מחברת : "ולדוגמה, מחברות הכללי שבידיואת מספרה מתוך מספר ה

בכתב  ,יש לכתוב את התשובות בעט.  'וכו" 2מתוך  2מחברת , 2מתוך 
ידי המרצה הוראות -אלא אם ניתנו על, ברור ונקי על שני עמודיו של כל דף

מומלץ לרשום הערות וטיוטות רק . אין לתלוש דפים מן המחברת. אחרות
חל איסור מוחלט להשתמש . ת הבחינהבעמודים הימניים של דפי מחבר

 .לצורך רישום הערות או טיוטה, או בטופס הבחינה ,בניירות אחרים
  

ן אלא לאחר קבלת היתר מ, נבחן לא יוכל לעזוב את חדר הבחינה .13
או לעזוב את מקומו ללא קבלת , אסור לו לשוחח עם אחרים. ה/המשגיח

יים מתחילת יציאה לשירותים תותר רק לאחר שעת .ה/רשות המשגיח
   .הבחינה

 
שאלות באשר לדרך . המבקש לפנות בבקשה או בשאלה ירים את ידו .14

 .הפתרון של השאלות לא ייענו
 

במשך כל  ,בפיקוחו ובאחריותו יהיוכל מחברות הבחינה שבידי הנבחן  .15
חובה על הנבחן להפקיד , לאחר שקיבל היתר, עם יציאתו מהחדר. הבחינה

 .ה/בידי המשגיח הבחינה ו ואת טופסאת מחברותי

הוראות : 1נספח 
  לנבחן
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 .ה/ה בתוקף תפקידו/ידי המשגיח- הניתנת על, יש להישמע לכל הוראה .16
  

ויקבל , בתום הבחינה יחזיר הנבחן את מחברות הבחינה עם טופס הבחינה .17
 .חזרה את התעודה המזהה שהפקיד בתחילת המבחן

  
צפוי , בחינותל ולהוראות נוהל סדרי הלעישינהג בניגוד לכללים , נבחן .18

 .ה ולהעמדה לדין משמעתי/או המשגיחלהפסקת בחינתו על ידי המרצה 
  

 

  

  
  
  

ה להגיע למזכירות היחידה לפחות חצי שעה לפני מועד תחילת /על המשגיח
 .האחראית במדור בחינותן לצורך קבלת חומר הבחינה והנחיות מ ,הבחינה

 
לט על דלת חדר ה לתלות ש/על המשגיח, לפני כניסת הסטודנטים לכיתה .1

 ". נא לשמור על השקט, בכיתה זו מתקיימת בחינה: "הבחינה
 
, תעודת סטודנט(כל סטודנט שנכנס לכיתת הבחינה ימסור תעודה מזהה  .2

ה תסמן אותו /והמשגיח) דרכון או רישיון, ובמקרים אחרים תעודת זהות
בשום מקרה אין להתיר השתתפות בבחינה של סטודנט . בטופס הנוכחות

ה עד תום /התעודה המזהה תושאר למשמרת אצל המשגיח. זוההשלא 
 . הבחינה

  
הנבחנים להציג את ן ה תבקש מ/המשגיח, בעת רישום הנוכחות .3

או מסיבות אחרות ותסמן  ,האישורים להארכת זמן בגין לקויות למידה
אין להתיר . ברשימת הנוכחות את משך זמן ההארכה המאושר לכל נבחן

 .  לא הציג אישור בתוקףש ,הארכת זמן לסטודנט
 
ה תבקשו להניח את התיק בקדמת /המשגיח, לאחר שהסטודנט הזדהה .4

ואת חומר העזר של המבחן ) כחול או שחור בלבד(ולקחת רק עט  ,החדר
על פי הכתוב על , מהו חומר העזר המותר לבחינה ,על המשגיחה לבדוק(

 ).שאלון המבחן
  
שבו במקומות ינבחנים ישה ,ותדאג המשגיחה תודיע על כללי הישיבה .5

המשגיחה רשאית להעביר סטודנט למקום . בהתאם לכללים ולהנחיותיה
 .ישיבה אחר

  
, משעה עד שעה, תאריך: ה תרשום על הלוח את פרטי הבחינהחהמשגי .6

 .שם המרצה, שם הקורס
 
שאין לצאת מחדר הבחינה במשך חצי השעה  ,המשגיחה תודיע .7

ראה (על כללי היציאה לשירותים וכן תודיע על משך הבחינה ו, הראשונה
 ).16סעיף , להלן

  
ה תחלק את מחברות חמשגיה, דקות ספורות לפני זמן תחילת הבחינה .8

, תדריך את הנבחנים למלא את הפרטים על שער המחברתו, המבחן
כי כל  ,המשגיחה תוודא. ולתלוש לעצמם את ספח הקבלה לסטודנט

סטודנט . שער המחברת מלאו את הפרטים עליו, הנבחנים אכן תלשו ספח
 .לא יקבל את שאלון הבחינה, שלא עשה כן

 

הוראות : 2נספח 
  ה/משגיחל
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נא לכתוב : "ך את הנבחניםיהמשגיחה תדר, בזמן מילוי פרטי הבחינה .9

לא תינתן אפשרות לערער על מבחן שיוגש , בלבד) שחור או כחול(בעט 

  ". עם סימני טיפקס

 
שר לעזוב את חדר הבחינה המשגיחה לא תא, לאחר חלוקת המחברות .10

 .במשך חצי שעה
 

, רק לאחר שכל הנבחנים מילאו את הפרטים על מחברת המבחן .11

 .המשגיחה תחלק את שאלון המבחן
 

כי  ,המשגיחה תעבור בין הנבחנים ותוודא, לאחר חלוקת שאלוני המבחן .12

 . על השולחנות נמצא רק חומר עזר המותר לשימוש בבחינה
  

ס לחדר הבחינה רק אם הגיע בתוך מחצית יותר להיכנ, נבחן שאיחר .13

הנבחנים לא עזב את ן ובלבד שאיש מ, הראשונה בתחילת הבחינה השעה

 . חדר הבחינה בפרק זמן זה
 

לא , שלא לכתוב את הבחינה ,נבחן שקיבל את טופס הבחינה והחליט .14

אלא כעבור חצי שעה ממועד , לעזוב את חדר הבחינה התיר לו המשגיחת

 כי הסטודנט מילא את פרטיו האישיים על הוידאוחר שלא ,תחילתה וזאת

 .המחברת והחזיר את המחברת ואת שאלון המבחן למשגיחה גבי 
  

 יציאה לשירותים  .15

כל סטודנט , אם נוכחות שתי משגיחות בכיתה במהלך הבחינה 15.1

אם נוכחת רק משגיחה אחת בחדר . שיוצא ילווה במשגיחה

תפקח על היציאה ו, מצא משגיחה נוספת במסדרוןית, הבחינה

הנבחן יתבקש , החדר לשירותיםן לפני היציאה מ. לשירותים

 .לרוקן את הכיסים בבגדיו
   

בכל מקרה לא תותר יציאה לשירותים בחצי השעה האחרונה  15.2

 .של המבחן
  

יציאה לשירותים תתאפשר   - שעתיים ומעלהשמשכו  ,במבחן 15.3

למעט אנשים בעלי ( דקות מתחילת המבחן 45רק אחרי 

 ).המורה על כך במפורש ,ר רפואיאישו
   

שעה האחרונה של האין לאשר יציאה לשירותים במהלך חצי  15.4

 ,המשגיחה תודיע חצי שעה לפני תום המבחן על כך. המבחן

 .שנותרה חצי שעה לסיום המבחן
  

נבחנים בעלי אישור לתוספת  ,על אף האמור בסעיף הקודם 15.5

צאת יורשו ל, זמן בגין לקות למידה או בעיה תפקודית

לשירותים בחצי השעה האחרונה של זמן הסיום הפורמלי של 

 . ואך ורק בליווי משגיחה, פעם אחת בלבד, המבחן
  

ן המשגיחות רשאיות לבקש מ, לפני היציאה לשירותים 15.6

  .הנבחנים לרוקן את כיסי בגדיהם

  

לעזוב את  ,שסיימו את הבחינה ,משגיחה תבקש מסטודנטים 15.7

 . המקום ולהתרחק מאזור הבחינה
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 מחברת נוספת  .16

.  המשגיחה תיתן מחברת מבחן נוספת לנבחן שיבקש זאת 16.1

המשגיחה תציין בראש דף השער ובספח של המחברת 

ותציין בראש דף השער ובספח של , "1"הראשונה את הספרה 

מיד עם . סטודנטלותגיש , "2"המחברת השנייה את הספרה 

 כי הנבחן ,המשגיחה תוודא, קבלת מחברת המבחן השנייה

. מילא את הפרטים על דף השער של המחברת השנייה

המשגיחה תציין ברשימת  -  סטודנט שקיבל מחברת נוספת

מספר המחברות  סך כלאת , בטור המיועד לכך, הנוכחות

 . שהסטודנט קיבל

 

  

ימסור את המחברת , שלא השתמש במחברת הנוספת ,נבחן 16.2
המשגיחה תמחק את הספרות משער המחברת . למשגיחה

  . מת הנוכחותומרשי
  

  משמעת .17
שלא הותר לשימוש  ,משגיחה שמצאה אצל נבחן חומר 17.1

טופס "תדווח על האירוע בותיקח ממנו את החומר , בבחינה
 ".דיווח למשגיחה

  
יוזהר על ידי המשגיחה ושמו  ,ששוחח במהלך הבחינה ,נבחן 17.2

  .למשגיחה  טופס דיווחיירשם ב
  

  .משגיחה רשאית להעביר סטודנט למקום ישיבה אחר 17.3
  

המשגיחה תציין בטופס הדיווח למשגיחה , במהלך הבחינה 17.4
  .את זמני ביקור המרצה בכיתה

 
 הארכת זמן בחינה  .18

יתאם זאת עם האחראית , המעוניין להאריך את משך זמן הבחינה ,מרצה
סגן הנשיא לעניינים  הוראות פי-על. על המשגיחות במדור בחינות

  .קותד 15תותר הארכה של עד , )2006מרץ (אקדמיים 
  

תסמן המשגיחה , והחזיר את מחברתו למשגיחה סיים נבחן את הבחינה .19
ותוודא כי מספר , את עובדת החזרת המחברת ברשימת הנוכחות

, י הנבחן תואם את מספר המחברות שהנבחן לקח"המחברות שהוחזר ע
  .הספרות בשער המחברת פי-ועלעל פי רישומיה 

 
ת הבחינה מהנבחנים המשגיחה תאסוף את מחברו, עם סיום הבחינה .20

תואם את סך כל מספר , ותוודא כי סך כל מספר המחברות שהוגשו לה
  .המחברות שחולקו לנבחנים

 
 :תפעל המשגיחה כדלקמן, לאחר שהנבחנים יצאו מחדר הבחינה .21

, תדביק את מדבקות הברקוד על ספח מחברת המבחן 21.1
 .שעל דף השער של המחברת תעודת הזהותבהתאם לפרטי 

  
 .ספח מן המחברתתתלוש את ה 21.2

  
מחברות המבחן ואת המעטפה , תכניס את שאלוני המבחן 21.3

ואת רשימת הנוכחות תכניס  ,למרצה לתוך המעטפה הגדולה
על  המעטפה הגדולה יש לכתוב את כמות . למעטפה הבינונית

 .הנבחנים שהיו בכיתה
  

  .תמסור את מעטפת הבחינה למדור בחינות 21.4
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  תקנון משמעת סטודנטים
 

המכון גורסת מתן סיוע מרבי לסטודנטים וקיום יחסים טובים וחופשיים מדיניות 
 ,עם זאת. בין הסטודנטים ומוסדותיהם הנבחריםלבין ההנהלה וסגל המרצים 

אשר בלעדיהם לא  ,על קיום כללי משמעת בסיסיים להקפיד חייבתההנהלה 
  .ייתכנו לימודים סדירים ויעילים

  

או בתחום /וגים בתחום האקדמי והעובר על כללי המשמעת הנה ,סטודנט
ועדת המשמעת זכאית להטיל עונשים על . יועמד לדין משמעתי, ההתנהגות
  .לתקנון 7בסעיף , להלןכמפורט  ,הסטודנטים

  כללי. 1

  

  

  ).ר"ע(מכון טכנולוגי חולון  - המכון 

  .או מחקר במכון, הנחיה, הדרכה, כל מי שממלא תפקיד הוראה -מרצה 

בין שהוא חבר הסגל , סק על ידי המכון ואינו מרצהכל מי שמוע - עובד 
  .וכן מי שפועל מטעם המכון, האקדמי ובין שהוא חבר הסגל המינהלי

בין ללימודים , מי שנרשם ללימודים במכון ונתקבל על ידיו כסטודנט - סטודנט
לרבות מי שנמצא בהליכי , לקראת תואר ובין ללימודים שאינם מקנים תואר

אך טרם , ומי שסיים את תקופת לימודיו, בקשתו טרם נדחתהקבלה ללימודים ו
  .לרבות מי שהיה סטודנט בתקופת העבירה, קיבל את תעודתו

  .6בסעיף , כמוגדר וכמפורט להלן -עבירת משמעת 

או , פריטים אשר בבעלותו של המכון, מבנים שבהם פועל המכון -רכוש המכון 
וכן כל פריט , ה לעשות בהם שימושכלשהו אשר נתן למכון הרשא' פריטים של צד ג

  .וכן ציוד אשר מטרתו לשרת את המכון, אחר אשר נמצא בידי המכון או בהחזקתו

  הגדרות. 2

  
 

  כפיפות. 3  .כל סטודנט כפוף לתקנון משמעת זה

  

  

  

  ועדת משמעת. 4  :בוועדת המשמעת חברים

  ועדת משמעת עליונה 

  .ת  ועדת  המשמעתועדת המשמעת העליונה תדון בערעורים על החלט

  .חברים חמישהבוועדת המשמעת העליונה 

על ידי המועצה האקדמית של  יאושרהרכב ועדת המשמעת העליונה 
  .המכון

ועדות המשמעת נבחרות לתקופה של שנה אקדמית  -תקופת כהונה 
לתקופות כהונה , כולם או מקצתם, אחת וחבריה יכולים להיבחר מחדש

  .רצופות נוספות ללא הגבלה

4.1  

  
  

4.2  

4.3  
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תוגש , על ידי כותב התלונה וחתומה מנומקת, מפורטת, תלונה בכתב  5.1
ר ועדת "סמוך ככל האפשר למועד ביצוע העבירה הנטענת ליו

שיעביר העתק ממנה לסטודנט המואשם בביצוע עבירת , המשמעת
  .המשמעת

  .או סטודנט במכון רשאי להגיש תלונה/ה ומרצאו /כל עובד ו   5.2

יחליט  ,בהתייעצות עם היועץ המשפטי של המכון, לאחר בירור ראשוני  5.3
   .בהליכים משמעתיים נגד הסטודנט פתוחאם ל ,ר ועדת המשמעת"יו

ר ועדת המשמעת להשעות זמנית את "במקרים חריגים יוכל יו
  .עד למועד ישיבת ועדת המשמעת הקרובה, הסטודנט מן המכון

בהליכים על פי  לפתוחכי אין  ,קנהר ועדת המשמעת למס"הגיע יו  5.4
 יגנוז את התלונה ויודיע על כך למתלונן, התלונה שהוגשה לו

לפי המתלונן רשאי לערער על החלטה זו . ולסטודנט המואשם
  .להלן 8הוראות סעיף 

בהליכים   משמעתיים  נגד    לפתוחר   ועדת   המשמעת   "החליט  יו  5.5
ישקול את ,  נה  שהוגשה לועל  פי  התלו,  הסטודנט  המואשם

  :אפשרויותההעבירה ויבחר באחת משתי 

  .לברר את התלונה ולטפל בה בעצמו  5.5.1

  .פני ועדת המשמעתללהעביר את התלונה לטיפול   5.5.2

    ,יודיע על כך, ר ועדת המשמעת לברר את התלונה בעצמו"החליט יו
  .בלבד 7.7-7.1בסעיפים 

יודיע   ,פני ועדת המשמעתלהתלונה לבירור ר להביא את "החליט היו   5.7
  .לדיון  המשמעת  ועדת  לסטודנט ויזמן את בדואר רשוםעל כך 

  בו נשלחהש  התאריךן  מ , היותר  לכל , ימים 10 תוך   הדיון יתקיים
  .כנדרש על פי חוק ,ההודעה

ולהשתמש , ודיון  בירור  לכל  שמעת רשאי להזמין עדיםמר ועדת ה"יו   5.8
  .ט המואשםנהסטוד ולפי בקשת   עיניו  כראות  ,נוספת  ראיה  לבכ

אם    ,  עדר  הסטודנט  המואשםיל  להתנהל  בהודיון  בתלונה  יכ  5.9
ולא הופיע במועד שנקבע ללא סיבה  ,הוזמן בהתאם לתקנון זה

מילואים או  עלאישור בכתב זה הנה  ןסיבה מוצדקת לעניי(מוצדקת 
  ).מחלה  על

 ר ועדת"אשר ייחתם על ידי יו ,ך הדיון יירשם פרוטוקולבמהל 5.10
  .המשמעת

         על  ועדת המשמעת תהא רשאית להחליט על פרסום החלטתה  5.11
  .תוך ציון שמו של הסטודנט או בלעדיו, המודעות במכון  לוחות 

  .הגשת תלונה פלילית למשטרה לא תמנע העמדה לדין על פי תקנון זה 5.12

  הליכים. 5

  
  :פורטות מטהמעבירת משמעת היא כל אחת מן ה    6.1

  שניתנו על ידם , או עובדיו מרציו, אי ציות להוראות של רשויות המכון   6.2
  .עקב מילוי תפקידם

  .אי ביצוע תשלומים המגיעים למכון במועד   6.3

או  ,מרציול ,לרשויותיו,  מסירת  ידיעה  כוזבת  ביודעין  למכון   6.4
  .לשם קבלת זכויות במכון, או ביצוע מעשה תרמית ,לעובדיו

  עבירות משמעת. 6
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עבודת ב, עבודה סמינריוניתב, עבודת ביתב, הונאה או העתקה בבחינה  6.5
  .לימודיובמסגרת עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט באו  ,גמר

, לעבודה סמינריונית, לעבודת בית, לבחינה הקשורותהפרה של הוראות  6.6
, או לעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיולעבודת גמר 

  .פה- במהלך בחינה בכתב או בעל, לרבות הוראות בדבר התנהגות

הכנסת , מת לכלוךילרבות גר, פגיעה בזדון או ברשלנות ברכוש המכון  6.7
או , יהיספרי ספראו  ,גניבת ציוד ,מזון ועישון במקומות האסורים לכך

  .המכון חומר לימודי שהוא רכוש

 , מרצהאו ברכושם של  ,בגופם, התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם   6.8
 בין שנעשתה בתחומי המכון ובין , של המכון של סטודנטעובד או של 

  .לו  סמוך

, הקמת שאון ומהומה, התנהגות פרועה, הטרדה מינית או התנכלות  6.9
ו בתחומי בין שנעש -כל אלה  - התנהגות אלימה , השתתפות בתגרה

 או ,מרציו, עובדיו, בין שנעשו כלפי המכון, המכון ובין סמוך לו
  .ובין כלפי צדדים שלישיים הסטודנטים שלו

או במעמד של , או הפוגעת בכבוד המכון, התנהגות שאינה הולמת 6.10
נעשתה ובין שאו מחוץ לו  ,נעשתה בתחומי המכוןשבין , סטודנט במכון

הן במישרין והן , פעולת המכוןשל או  ,נטעקב או בקשר למעמד של סטוד
  .בעקיפין

, מוריו, לצורך סעיף זה תיחשב גם הסתה לגזענות כלפי עובדי המכון
או , כהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המכון ,ואורחיו הסטודנטים שלו

  .הסטודנטים שלואת מעמד 

  

  
  

ן תר מיהיה להטיל אחד או יו אפשר, בעבירת משמעת םאש סטודנט שנמצא על
או על , כולם או מקצתם יהיו בפועל, העונשים. העונשים המפורטים בסעיף זה

העונשים יהיו בתוקף מיום קבלת ההודעה בכתב על החלטת ועדת . תנאי
  .בהם תקבע הוועדה תאריך מוגדר אחרשלמעט מקרים , המשמעת

  .מכתב נזיפה בתיק האישי 7.1

או ביטול , לגהימביטול פרס לימודים או , ביטול הנחה בשכר הלימוד 7.2
  .הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע

  .פסילת בחינה שהסטודנט נבחן בה 7.3

  .הפחתה בציון הבחינה   7.4

או כל עבודה  ,עבודת גמר, עבודה סמינריונית, פסילת עבודת בית  7.5
  .אחרת המוטלת על הסטודנט

. או במועדים מסוימים ,או לבחינות במועד מסוים ,איסור לגשת לבחינה  7.6
בלי לחזור על  ,תקופת האיסור יורשה הסטודנט לגשת לבחינהבתום 

  .הקורס רק אם עמד בדרישות הקורס במלואן בהתאם לסילבוס

. או במועדים מסוימים ,ות אחרות במועד מסוים/איסור הגשת עבודה    7.7
בלי  ,ות/בתום תקופת האיסור יורשה הסטודנט להגיש את העבודה

ות הקורס במלואן בהתאם לחזור על הקורס רק אם עמד בדריש
אשר ייקבע , ובנושא חדש י הסטודנט כיחיד"תבוצע עהעבודה . לסילבוס

  .בתיאום עם מרצה הקורס

. בה בוצעה העבירהששנלמדו בשנת הלימודים  ,ביטול קורס או קורסים    7.8
 ".אפס"דין ביטול קורס כדין קבלת כישלון בציון 

  עונשים. 7
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י "המשולם ע ,יעלה על מחצית שכר הלימודקנס כספי בשיעור שלא      7.9
  .הסטודנט מן המניין

או מתן כל  ,מתן אישור המעיד על לימודי סטודנט, עיכוב מתן תעודה   7.10
הקשור בלימודיו של המואשם במכון למשך התקופה  ,מסמך אחר

  .שתיקבע

  .שהמכון יוציא לסטודנט המואשם ,רישום דבר הענישה בגיליון הציונים    7.11

  .הלימודים לתקופה שתיקבעקורסים שבתכנית ממקורס או הרחקה     7.12

  .הרחקה לתקופה מוגדרת מן המכון    7.13

  .הרחקה לצמיתות מן המכון    7.14

שנרכשו  כתוצאה    ,ביטול  זכויות  או  הישגים  בלימודים       7.15
המעידים    ,שלילת הזכות לקבלת תעודה או  אישורלרבות , ממרמה

  .ל  לימודים אלהע

סדנאות , מעבדות, ספריות :לרבות, מניעת שימוש במתקני המכון   7.16
 .תקופה שתיקבעואולפנים ל

  

  
  
  
  

 לפני, משמעתהר ועדת  "סטודנט רשאי לערער  על החלטת  יחיד של  יו 8.1
  .ועדת המשמעת

ועדת המשמעת לפני ,  סטודנט רשאי לערער על החלטת ועדת משמעת    8.2
  .העליונה

  .לערעור ניתנת  ואינה   ,הנה  סופית  ועדת המשמעת העליונההחלטת     8.3

תוך שבועיים  ממועד  מתן  ההחלטה   ,הגשת ערעור תהיה בכתב  8.4
 .עליה מערעריםש

  הליכי ערעור. 8

ימים  10תוך ב ,הגשת ערעור תחייב את ערכאת הערעור להתכנס לדיון      8.5
  .שאית לזמן לדיון את המערערערכאת הערעור ר .מקבלת הערעור

ימים   10תוך  ב ,תישלח  למערער העליונה ועדת המשמעת החלטת     8.6
 .מיום הדיון

  

  
  
  
  
  

  אחריות לביצוע. 9 .ר ועדת המשמעת"צוע תקנון זה מוטלת על יויהאחריות לב

  
  
  
  

 

  

  

  



56  ידיעון

  אבל, שזה לא יקרה לך, אנחנו מקווים - הטרדה מינית 

  ?אם זה קורה  

  
המכון הטכנולוגי חולון ישמש מקום עבודה  -  .H.I.Tכי  ,להבטיח במטרה

, שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, ולימודים
 הנציב, ועל פי הכללים" החוק למניעת הטרדה מינית"ח ומכ ,פועלת במכון

   .למניעת הטרדה מינית

יעצת בדבר הזכויות מי, ה מוטרד מינית/עצמואת מטפלת במי שרואה  נציבהה
ומעבירה במידת הצורך את התלונה לוועדת משמעת  ,ודרכי הטיפול האפשריות

 .להמשך טיפול

למניעת  נציבות
 הטרדה מינית
 

  
  
  

כיוון שהיא פוגעת , הטרדה מינית היא התנהגות פסולה מבחינה מוסרית
או סמכות , או בגופו של אדם באמצעות ניצול כוח/בנפשו ו, בכבודו, ברווחתו

הטרדה מינית מוגדרת ככפייה . להשגת טובת הנאה בעלת אופי מיני, מעמד
. שווים בכוח- בהקשר של יחסים בלתי, הוגנות-של דרישות מיניות בלתי

ה /הנעשית בניגוד לרצונו, צדדית- ההטרדה המינית מאופיינת כהתנהגות חד
העלולות להיחשב , ניתן לסווג דוגמאות של התנהגויות. ת/של המוטרד

- באמירות דו, בבדיחות גסות, לאורך רצף המתחיל במבטים, הטרדה מיניתכ
, ת/בהתייחסות בעלת תוכן מיני לאיברי גוף של המוטרד, משמעיות

בחזה , במקרה בנגיעה בישבן" כאילו"הנעשה , או בכל מגע פיסי, בהתחככות
ונמשך בהערות , או בחיבוקים ,בצביטות, בליטופים, ובמקומות אחרים

איומים , לחץ לקיום יחסי מין, לחץ לבילוי משותף, בעלות אופי מיניפוגעות ו
 .עד כדי תקיפה מינית ואונס, דרישות לטובות הנאה מיניות, ישירים

 ?מהי הטרדה מינית
  

  

לעתים . שאף לא אחת מהן חיובית, הטרדה מינית משפיעה בדרכים רבות
, ן/שקרה להם ן באחריות למה/ות את עצמם/ות מאשימים/המוטרדים, קרובות

הביטחון וההערכה . שביצע את ההטרדה המינית, במקום להאשים את האדם
, חלק מהם סובל מכאבי ראש, ות נפגעים כתוצאה מכך/העצמיים של המוטרדים

  .מכאבי בטן ומסימפטומים של לחץ

ות לפעמים /קורבנות של הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה מפסיקים
ן /חלקם. ות התמחות/או משנים, ות קורסים/מחליפים, ן/את לימודיהם

, לעתים קרובות. ות במצבי רוח דיכאוניים ללא הבנת הסיבה לכך/נתקפים
כעס המוביל לתחושות  - שאין לו ביטוי  ,הקורבן של הטרדה מינית חש כעס

 .עדר כוח ובידודיה, אונים-של חוסר

כיצד משפיעה 
 ?הטרדה מינית

  

  

. או למידת האטרקטיביות ,ללבוש, לגיללחשיפה להטרדה מינית אין קשר 
 30%. בדרך כלל אוכלוסייה שנמצאת בעמדת חולשה עלולה להיות פגיעה יותר

; ב דיווחו על היחשפות להטרדה מינית באוניברסיטאות"הסטודנטיות בארהן מ
ידי - שהטרדה מינית של נשים על על אף). 1988, נורית גוברין( 24% -בישראל 

, ידי נשים הם נדירים יחסית- מקרים של הטרדת גברים עלו, גברים שכיחה יותר
 .הן לאוכלוסיית הנשים והן לאוכלוסיית הגברים, מידע זה חשוב

ה להיות /מי עלול
 ?ת מינית/מוטרד
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H.I.T. - רואה את עצמו מחויב , כמוסד להשכלה גבוהה, ולוגי חולוןהטכנמכון ה
המכון . גויות מיניות פוגעותשאין בה התנה, ליצירת סביבה לימודית שוויונית

ית ללמוד ולהתפתח באווירה /רואה בהטרדה המינית פגיעה בזכויות הסטודנט
הטרדה מינית מונעת מן . המשוחררת מאפליה על רקע מיני, שוויונית

. ן האקדמית והמקצועית/ות הזדמנות שווה למימוש יכולותיהם/המוטרדים
מניעת מקרים : שמטרותיה הן, בנושא זה המכון נוקט מדיניות ברורה, לפיכך

 .ובירור וטיפול בכל מקרה לגופו, של הטרדה מינית בחברה בכלל ובמכון בפרט

 ?מהי עמדת המכון
  

  
 
 
 

  .למניעת הטרדה מיניתנציבה במכון מונתה בשל חשיבות הנושא 
   

את ומיידעת את מי שמוצא  ,י נהלים קבועים"עפהנציבה פועלת מכוח חוק ו
  .ינית בפני אפשרויות הפעולהת מ/ה מוטרד/עצמו

  
על פי הנהלים ובמידת הצורך תעביר את התלונה  ,תקבל את התלונה הנציבה

נשאר פנימי  נציבהכל המידע המגיע ל. לטיפולה של ועדת המשמעת במכון
  .וחסוי

חברת ( נס- בר ביץלוקופ ד אורנה"עו :הנוכחיתנציבת מניעת הטרדה מינית 
 .)ובמחלקה ללימודים כלליים ה לניהול טכנולוגיהפקולטסגל ב

למניעת נציבות 
 הטרדה מינית במכון

  

  
  
  

 -ח"התשנ, נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מינית 1998בחודש ספטמבר 
כדי להגן על כבודו של , לאסור הטרדה מינית": מטרת החוק היא. 1998
  ".וכדי לקדם שוויון בין המינים, על חירותו ועל פרטיותו, האדם

  :המעשים הבאיםן כי הטרדה מינית תיחשב כאחד מ, עהחוק קוב

הוא בעל אופי , שהאדם הנדרש  לעשותו, כאשר המעשה, סחיטה באיומים   .1
  .מיני

  .לחוק העונשין 349-348כמשמעותם בסעיפים , מעשים מגונים   .2

כי , המופנות לאדם אשר הראה למטריד, הצעות חוזרות  בעלות אופי מיני   .3
  .ין בהצעות האמורותהוא אינו מעוני

כאשר אותו , המופנות לאדם בהתמקדות במיניותו, התייחסויות חוזרות   .4
  .כי הוא אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות, אדם הראה למטריד

, המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, התייחסות  מבזה או  משפילה.  5
  .לרבות נטייתו המינית

גם אם המוטרד , )4(או ) 3(כאמור לעיל בפסקאות , הצעות או התייחסויות . 6
, כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות, לא הראה למטריד

  :בנסיבות הבאות

  .או טיפול, תלות, תוך ניצול יחסי מרות - לקטין או לחסר ישע   )א(

תוך ניצול תלות של  -רפואי טיפול במסגרת טיפול נפשי או , למטופל  )ב(
  .המטופל במטפל

תוך  -ולאדם בשירות במסגרת שירות , לעובד במסגרת יחסי עבודה  )ג(
  .ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות

כדי למנוע הטרדה , החוק מטיל על המעבידים חובה לנקוט אמצעים סבירים
אחריות המוסד . ולקבוע דרך יעילה להגשת תלונה על הטרדה מינית, מינית

ת והן על הטרדה מינית /ינית של עובדהן על הטרדה מ, החינוכי לעובדיו חלה
  .ית/של סטודנט

כן בית - כמו. שנות מאסר על הטרדה מינית 4-2הנעים בין , החוק קובע עונשים
ח על עבירה של הטרדה "אלף ש 50המשפט מוסמך להטיל פיצוי של עד 

 .מינית

מה אומר החוק על 
 ?הטרדה מינית
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ן תפחית את /התמיכה שלכם. דדה להתמו/זרו לויע, ה/דברו איתו, ה/מכו בוית
 .ה/האונים שלו- תחושת הבידוד וחוסר

להתלונן על ההטרדה ולפנות , לסרב למטריד, ה לנקוט פעולה/עודדו אותו
  .או לסמכות ייעוצית אחרת, לטיפול בהטרדה מינית נציבהל

 .ה/שזו לא אשמתו, ה/הזכירו לו

, "ה זה בחייםככ", "זה טבעו של העולם"כ, אל תקבלו את ההטרדה המינית
בשתיקה יש הסכמה וככל שמקרי ההטרדה המינית יטופלו ". זה מה שיש"

  .כך גם ירבו הסיכויים לעצור את המטרידים מלשוב לסורם, ברצינות רבה יותר

וייזמו שיחה קבוצתית ישירה עם המטריד על , ן על הבעיה/שוחחו ביניכם
 .רצויה- התנהגותו הבלתי

אם ידוע , מה לעשות
י /הולך על מיש

  ?ת מינית/שמוטרד

  
  
  

ה /דבר שהקורבן מביא האינ, כמו אונס ותקיפה מינית מכל סוג, הטרדה מינית
 . זו פעולה שמבצע המטריד. ה/על עצמו

עליך להוציא . האשמה עצמית גורמת להפניית הכעס פנימה ומובילה לדיכאון
 . את הכעס החוצה ולהפנותו כלפי המטריד

י את /אל תאשים
  .עצמך

  
  
  

תחושת . ההתנהגות הפוגעת לא תיפסק, ה דוחה את התגובה/ם אתא
 .הקורבנות הנמשכת מהווה נזק מצטבר להיפגעות

  י/אל תדחה
  תגובה

  
  
  
  

ה אינך /שאת, רוב הסיכויים הם. השתיקה מאפשרת את המשך התופעה
ות מפני /ה על אחרים/ה מגן/בשבירת השתיקה את. ת היחידה/הנפגע

  .הטרדה מינית בעתיד

  .ת/ה בוטח/ה את/או לכל אדם שבו, ה/ה קרוב/י על כך לחבר/ספר . 1

ה /ואת, שהתנהגותו אינה נעימה לך, י למטריד באופן ישיר וברור/אמור. 2
  .ת שהוא יפסיק להטרידך/מבקש

  :ה למניעת הטרדה מינית במכוןנציבלפנות לייעוץ ולתמיכה אל ה אפשר. 3

 .03-5025702 'טל, נס- בר ביץולוד אורנה קופ"עו     

י את זה /אל תשמור
  לעצמך

 
  

כל הפרה על כך תיחשב (ה יישאר חסוי לאורך התהליך ובסיומו /שמו  .1
  ).כעבירה משמעתית

ברמה הטיפולית , תקבל ייעוץ אישי מאנשי מקצוע מתאימים/ת י/המתלונן. 2
  .וברמת הטיפול הפורמלי בנושא הטרדה

מיות המינהליות של במהלך הטיפול בתלונה יישמרו הזכויות האקד  .3
  .ת/המתלונן

  .החלטה בכל שלב של תהליך הטיפול בתלונה -ת תישמר זכות /למתלונן. 4 

מידע והדרכה משפטית בקו הפתוח של שדולת הנשים , לקבל ייעוץ אפשר
: חירום' טל, 03-6850041' טל: או במרכז הסיוע לנפגעות אונס, בישראל

1202. 

ה /כל מי שהוטרד
תה /מינית ופנה
  יעוץלי
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  זכויות קניין רוחני

  
לכל עבודה שיעשה הסטודנט , לפי כל חוק, כל זכויות היוצרים שיהיו מוקנות

המכון . למכון ולסטודנט שוויםיהיו שייכות בחלקים , מסגרת מהלך לימודיו במכוןב

או , האו חלק או חלקים ממנ, יהיה רשאי להציג או להפיץ כל עבודה של הסטודנט

למכון שמורה  .שהמכון ימצא לנכון להצגת העבודה, בכל דרךדוקומנטציה עליה 

כי  לציין, )או בכל דרך אחרת ,או חלק או חלקים ממנה(פצת העבודה הבעת  ,הזכות

  . צועהיבבאת הסטודנט הנחה /בהדרכת מי שהדריך/העבודה נעשתה בהנחיית

  

בבעלות יהיו , שיפתח הסטודנט במסגרת ובמהלך לימודיו במכון ,כל מדגם או פטנט

לרשום את  ,היה והמכון יחליט. משותפת ובחלקים שווים של המכון ושל הסטודנט

במשותף בחלקים , הפטנט/יירשמו המדגם, )לפי העניין( כמדגם או כפטנט העבודה

, היה והסטודנט יחליט לרשום את העבודה. שווים על שם המכון ועל שם הסטודנט

דקאן (לממונה על הנושא במכון  יפנה הסטודנט, כמדגם או כפטנט לפי העניין

הפטנט /היה וניתן האישור  יירשמו המדגם. ויביא את הבקשה לאישורו) מחקר

הפטנט /הניב המדגם. כאמור לעיל, בחלקים שווים על שם המכון ועל שם הסטודנט

לאחר קיזוז , יתחלקו כל ההכנסות שווה בשווה בין המכון לבין הסטודנט ,הכנסות

  .או לסטודנט בייצור ההכנסות ההוצאות שהיו למכון

  

כל עבודה שפיתח , בכל הזמנים, כי למכון תהא מוקנית הזכות להציג, מוסכם בזאת

וגם לפרסמה בכל דרך  ,לאושנרשמו עליה מדגם או פטנט ובין שהסטודנט בין 

ציון  , של הסטודנט בתנאי שהדבר ייעשה תוך ציון שמו, שהמכון מחליט זאת

כי  ,במהלך הלימודים במכון וכן בציוןאו נעשתה /ושהעבודה פותחה העובדה 

  .הנחה בביצוע העבודה/הנחיית מי שהדריך/הפיתוח נעשו בהדרכת/העבודה

או למכור כל , לשכפל ,הסטודנט לא יהיה רשאי לפרסם, במהלך הלימודים במכון

אלא לאחר שיקבל לכך את , שהוא עשה במסגרת לימודיו, או פיתוח, עבודה

  .בכתב של המכון וכפוף לתנאים סבירים שייתן המכון לכך הסכמתו המפורשת

   

המכון רשאי וזכאי לבחור מן העבודות שעשה הסטודנט בתקופה ובמסגרת לימודיו 

 אשר יישארו רכוש המכון והוא זכאי לעשות בהן כל שימוש, עבודות מייצגות

יעד בכל מקרה של שינוי , המכון יבחר מספר עבודות בלבד: בהסתיגויות הבאות

המכון ידאג לאחסון מתאים של עבודות אלה . המכון יודיע על כך לסטודנט, העבודה

שלא לבצע שינוי כלשהו בגוף העבודה ללא הסכמת , המכון מתחייב. ולשימור

 .הסטודנט

  זכויות היוצרים

  

  

מדגמים     
  ופטנטים

  

  

  

  

                     
  פרסום

  
  
  
  
  
  

  

   רכוש                
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  ,קורסים עודפים, תשלום נוסף עבור קורסים חוזרים
  לשיפור ציון  תקורסי השלמה ובחינו

  

למעט , ואשר הסטודנט היה רשום אליו בעבר, כל קורס שאליו נרשם סטודנט :קורס חוזר
ולמעט קורסים אשר אחוז הנכשלים בהם , קורסים אשר הסטודנט ביטל רישומו בהם במועד

  :כן קורס ייחשב כקורס חוזר באחד מן התנאים הבאים כמו .50%הוא מעל 
הסטודנט היה רשום  ,אם במהלך הלימוד הרגיל ,חשב כקורס חוזרייקורס בלימודים כלליים . 1

  קורסים במחלקות  3(שבה היה מחויב במהלך לימודיו הרגילים  ,לקורסים כלליים בכמות
 ).שנים 4ן משך הלימוד הוא בהשקורסים במחלקות  4- ו, שנים 3בהן משך הלימוד הוא 

בגלל  ,לדוגמה(אך עם מספר קוד מחשב שונה  ,קורס בשם הזהה לקורס שנלמד בעבר. 2
 .חשב כקורס חוזריי ,)ז"שינוי השעות או הנ

  ייחשב  ,אך הוצא מתכנית הלימודים ,שאליו היה הסטודנט רשום ,המחליף קורס ,כל קורס. 3
 .כקורס חוזר    

למעט , שאליו נרשם הסטודנט מעבר הדרוש לו לצורך זכאות לתוארכל קורס : קורס עודף
  .קורס חוזר

פי תכנית - הנקבעת על, הנלמד לאחר תום תקופת הלימודים ,כל קורס: קורס השלמה
  .המופיעה בידיעון זה, הלימודים

 .כל בחינה חוזרת שנועדה לשפר ציון: בחינות לשיפור ציון
  :ד"החל משנת הלימודים תשס

  :נוסף עבור קורסים חוזרים וקורסים עודפים בתנאים הבאים ל"שכבתשלום  יחויב סטודנט .א
לא ישלם הסטודנט תשלום  –לכל סטודנט לכל לימודי התואר חוזרים קורסים  4עבור 
 . כלשהו

 : קורסים ישלם הסטודנט תשלומים כמפורט להלן 4מעל 
  300שלא יעלה על הסטודנט ישלם סך , שעות אקדמיות שנתיות 4 -2בגין קורס של  .1

 .ח"ש
ישלם הסטודנט סך שלא יעלה על , שעות אקדמיות שנתיות 4העולה על , בגין קורס .2

 .ח"ש  400
 .ת"כפי שיקבע הות, ירידות שכר הלימוד השנתי הבסיסי/תשלומים אלה יוצמדו לשיעור עליות

  : נים הבאיםהקריטריון אם הוא עונה על אחד מ, סטודנט לא יחויב בתשלום בגין קורס חוזר .ב

 
    ואשר נכשל , או יותר במהלך הסמסטר ,יום 21אשר שירת בשירות מילואים , סטודנט . 1

 .אשר נבצר ממנו להיבחן עקב שירות מילואים,  או   סטודנט/בבחינה ו

 .לקוי למידהסטודנט שאובחן כ. 2

חינה ואשר נכשל בב ,או יותר במהלך הסמסטר ,יום 21 בבית חוליםשאושפז , סטודנט. 3
     .ח"אשר נבצר ממנו לגשת למבחן עקב אשפוז בבי, סטודנט או /ו

אשר , או סטודנטית/אשר ילדה במהלך הסמסטר ואשר נכשלה בבחינה ו, סטודנטית. 4
 .נבצר ממנה לגשת למבחן עקב לידה

לשם השלמת תואר , או קורסי השלמה/ושבו יחויב סטודנט בגין קורסים , הסכום הכולל .ג
ח לשנה "ש 1,500לא יעלה על סך כולל של , שנות הלימוד הבסיסיות לתוארלאחר סיום 

הנדרשים להשלמת   ,הקורסיםן מ 50%- ובלבד שהסטודנט לא נאלץ לחזור על יותר מ
הקורסים הנדרשים להשלמת ן מ 50%- אשר ייאלץ לחזור על יותר מ, סטודנט .התואר
תעמוד , ו להמשיך את לימודיוואשר המכון משיקוליו האקדמיים יחליט לאפשר ל, התואר

  . ח"ש 3,000התקרה השנתית של התשלומים עבור הקורסים החוזרים על סך של 
   

    לכל ₪  180בגין קורסי השלמה ישלם הסטודנט בהתאם להיקף לימודיו לפי תעריף של . ד
  .שעה סמסטריאלית     

אשר החלו את לימודיהם , התשלום בגין קורסים חוזרים וקורסים עודפים חל על סטודנטים .ה
  .ג"ל תשס"במכון בשנה

לא , ג"עד וכולל שנת הלימודים תשס, קורסים חוזרים וקורסים עודפים שביצעו סטודנטים .ו
  .סטודנטיםהיבואו במניין הקורסים החוזרים והעודפים ביחס לאותם 

 ,"תקנון שכר לימוד"התשלום בגין קורסי השלמה יחול על הסטודנטים על פי הוראות   ז
  .שיהיה תקף בשנת הלימודים של קורסי ההשלמה
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  לימודים כלליים

 שלקורסים  4כל התלמידים לתואר ראשון חייבים בלימודים כלליים בהיקף של 
, שנתי לתואר- למסלול לימודים ארבע )נקודות זכות 2(שעות סמסטריאליות  2

  .שנתי-ס למסלול לימודים תלת"ש 2 שלקורסים  3ובהיקף של 

מכסה לו ,מטרתםולאופיים ל ,מלאים בנוגע ללימודים הכללייםלפרטים 
פרק המחלקה ללימודים כלליים ראה , המחייבת את תלמידי המסלולים השונים

  .וכן בתכניות הלימודים המפורטות של המחלקות, בידיעון זה

  

ט ישתנו דרישות הלימודים הכלליים "במהלך שנת הלימודים תשס: הערה
 .שינוי תפורסם בנפרדהודעה על ה. של המכון

מהות הלימודים 
 הכלליים

  

  
  
  

  :משרדי המחלקה ללימודים כלליים
  .201חדר  ', קומה ב, )1(בניין גולומב 

  :שעות הקבלה
  .13:00 -11:00 שעות ב,  'ד -'א ימים

 03-5026660  :'טל

  

  

  

  

  כשפה זרה לימודי אנגלית

חייב להוכיח , מכוןהלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ לרבות ב ,כל סטודנט
  .רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה

  
חייבים להשלים את  הלומדים לקראת התואר הראשון מכוןב הסטודנטיםכל 

ולהגיע לרמת פטור בתוך שנתיים מתחילת לימודיהם , לימודי האנגלית
 .לתואר

  

מהות לימודי 
  האנגלית

  
  

כולל אופן קבלת פטורים ומתכונת , נגליתלפרטים מלאים בנוגע ללימודי א
פרק משנה לימודי , פרק המחלקה ללימודים כלליים בידיעון זהראה , הקורסים

  .אנגלית
  

  :משרדי המחלקה לאנגלית
  

  .213חדר  ', קומה ב, )1(בניין גולומב 
  

  :שעות הקבלה
    13:00 - 11:00שעות ב,  'ד -'א ימים

 .03-5026660  :'טל
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  אגודת הסטודנטים                         

  הדר רייזמן  יושב ראש

  )משרד קבלה(קומת קרקע  - ) 5(בניין אילון 

 aguda10@gmail.com: ל"כתובת דוא

  

 , 1991 הוקמה בשנת טכנולוגי חולון מכון - .H.I.T אגודת הסטודנטים של

של   תוצאות פועלה .במכון הלומדים הסטודנטים של לרווחתם  כדי לפעול

  :רבים בתחומיםגודה ניכרים הא

   :תחום האקדמיה

, משמעת עדות ויצוג סטודנטים בוי, קבוצתיותאו בעיות  פרט טיפול בבעיות

  .לגותועדת הוראה וועדת מ

, הפקת מחברות סיכום שיעור, עזרה ותמיכה בסטודנטים משרתי המילואים

י חיזוק אינטנסיב(עורי מרתון יש ארגון, פרסום בנק בחינות באינטרנט

ומחברות של סיכומי  הוצאות ספרים אקדמיים, )הבחינות קראתל בלמידה

  .שיעור

הנמצא  ,י מילוי טופס אקדמי"מדור האקדמי יתבצעו עהי "בקשות לטיפול ע

  .באתר האגודה או במשרד האגודה

  :תחום התרבות

חוגי , הרצאות ארגון. יום סטודנט, םמסיבת פורי, פתיחת שנה מסיבותארגון 

  .ולפעילויות תרבות וספורטהנחות  וכן מתן, ימי הפנינג, ליםטיו, ספורט

  :פעילות פנים

  , על מחירי החנויות בקמפוסוח קיפ
המותאמים לצורכי  ,למכירת חומרים איכותיים" חנות סדנאות" הפעלת

   .במחירים נמוכים ביותר, הפקולטה לעיצוב
באתר ) 'וכו וכלי רכב, מורים פרטיים, דרושים, דירות(לוחות שונים  הפעלת

  .)ה חינםיפרסום וצפי( של האגודה האינטרנט

  . בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית  סטודנט   תעודת הפקת 

  .העישון בקמפוס צמצוםבאכיפת סיוע  ,ברחבי הקמפוס פחי מחזור הצבת

תאים  תשכרוכן ה, 'קיון וכוינ ,מזגנים, סאותיכ: כגון ,שיפור הציוד בכיתות

  .מוך לאחסון ציודבמחיר נ )לוקרים(

  :מכון הצילום

שירותי , פלוטר מדפסות צבעוניות, מערך מכונות צילום משוכלל הפעלת

יה יומדפסות בספר ,)5( מרגלית ןיבמקלט בני ,כריכה והדפסות בחדר הצילום

  .ובחדרי המחשב

  :שירותים מקצועיים

רי שירותי ייעוץ והחז, הדין של האגודה ךי עור"יעוץ משפטי עירותי ימתן ש

  .י חברת מסטר ביט"הנחות בביטוח ע, י יועץ המס של האגודה"מס ע

  :פעילות חוץ

סטודנטים  ,מטעם התאחדות הסטודנטים הארצית ,האגודה מוציאה

  הארגון העולמי של סטודנטים יהודים ומשלחות מטעם, למשלחות לפולין

 )WUJS ( ועוד.  
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  :מעורבות חברתית

 19 שתרמו ,סטודנטים 200- מ ום יותרעד הימדור מעורבות חברתית ריכז 

איסוף בו סיועב, עזרה לקשישיםב, בחניכת תלמידים ,לקהילה שעות אלף

נעשית הפעילות . ועוד ,ביקור בבתי חולים, למשפחות נזקקות תרומות

  .הסטודנטים מינהלדוק עם הבשיתוף פעולה 

  :פעילות יחסי ציבור

מידע  שבו  aguda.hit.ac.il,אגודת הסטודנטים מפעילה אתר אינטרנט

קישורים , מאגר בחינות וחומרי עזר, דפי מידע: שימושי לסטודנטים

  .לוחות מודעות ועוד ,פורומים, םרלוונטיי
  
  

  ת הסטודנטיםהרכב אגוד
  

 ,מורכב מנציגי כיתותה ,הגוף הגדול באגודההמועצה היא  – מועצה

שני לשלוח  םכל מסלול וכל שנה רשאי(שנבחרים בבחירות דמוקרטיות 

  .על ידי כלל חברי האגודה )נציגים למועצה

לימודים הכחודש לאחר פתיחת שנת  ,שנהב פעם מתקיימותהבחירות 

  .משך שנהב ,בהתנדבות בתפקידם משמשיםוהנבחרים 

  
לבקר , לבחור את ועד האגודה, תפקיד המועצה לקבוע את תקציב האגודה

  .סדר היום לדון בנושאים חשובים הנמצאים עלו, האגודהפעילות את 

, האגודה  מועצת בין חברי מ  נבחר, הגוף המנהל של האגודה -  האגודה ועד

  ,ר האגודה"וסגן יו ,ר האגודה"ובו חברים יו

מהווים ה, רכזי מעורבות חברתית ורכז אינטרנט, רכזים אקדמיים - רכזים

  .את הגוף המקצועי של האגודה

, פרויקטים ארוכי טווחניהול  המופקד על , מקצועי תפקיד -  מנהל התפעול

עד להוציא פרויקטים ור ולחברי הו"שיתופי פעולה עם גורמי חוץ וסיוע ליו

ראש , ראש מדור אקדמי, ראש מדור כספים .ח אל הפועלכוואירועים מן ה

  .וראש מדור מעורבות חברתית, ראש מדור יחסי ציבור, מדור תרבות
  

כל ועושה , דנטקשובה לכל בעיה פרטית שיש לסטו ת הסטודנטיםאגוד
מוזמנים  ,פעילויותבהמעוניינים לקחת חלק  ,סטודנטים .כדי לעזור שביכולתה

  .תתקבל בברכה הסטודנטים כל יוזמה מצד .לפנות למשרדי האגודה
  

הנו  יי, בזכות פעילות אגודת הסטודנטים, שגם השנה ,כולנו תקווה
  .יותנעימה ועשירה בחוו, הסטודנטים במכון מחוויית לימודים נוחה

  
  :ת הסטודנטיםמשרדי אגוד

  
  .)משרד קבלה(קומת קרקע  - ) 5(בניין אילון 
  ).חדר צילום(מקלט   - ) 5(בניין אילון 

  
  :שעות הקבלה

  
  .12:00 -  8:00בשעות ' יום ו, 18:00 -  8:00בין השעות ', ה –' בימים א

  .03-5026569' פקס, 03-5026677 :'טל
  aguda.hit.ac.il  :אתר האינטרנט
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  המכון גודת בוגריא

המאגדת בתוכה את כל , טכנולוגי חולון פועלת אגודת בוגריםהמכון ה H.I.T - ב

  .בוגרי המכון מאז הקמתו

עסקיים בין - הוא ליצור קשרים חברתיים ,המנחה את האגודה ,היעד המרכזי
בין הבוגרים לגורמי חוץ שונים ובין , וןבין הבוגרים למכ, הבוגרים לבין עצמם

  .הבוגרים לסטודנטים הלומדים בו היום

 

  

לכל אורך דרכו המקצועית , המטרה היא ללוות את הבוגר מסיום לימודיו

 . עסקיים-ולמלא חלק מצרכיו החברתיים, והאישית
 המטרה

  

ו סיימו את לימודיהם וקיבלבוגרים  6,000- למעלה מ, ועד היום 1976משנת 

  .רשאים להיות חברים באגודה כל הבוגרים. תואר אקדמי
חברי אגודת 
 הבוגרים

  

  .בהשתתפות בכירים מהמשק ומהכלכלה בישראל "בוגרים מנהלים"פורום   .1

, תעשייה, טכנולוגיה, כלכלה: בוגרי המכון משוחחים על: פורומים מקצועיים  .2

  .ועוד עיצוב, חברה

שמירת הידע ורכישת תחומים חדשים , רענון: השתלמויות מקצועיות  .3

  .הנלמדים במכון

אדם בתחומי הטכנולוגיה והעיצוב לבוגרים -שירות השמת כוח: תעסוקה  .4

  .החדשים בתעשייה

, עסקי-מועדון כלכלי, הרצאות בנושאים כלליים, מסיבות: אירועים חברתיים  .5

  .טיולים ועוד

ונה במכון שמירה על קשר עם הסטודנטים בשנת לימודיהם האחר  .6

  ).יוזמות משותפות, מפגשים(

 .ואחרים, הפקת עלון בוגרים בנושאים מקצועיים .7

 פעולות

 
 

  :חברי אגודת הבוגרים יהיו זכאים להטבות הבאות

  .השתתפות בסדנאות לקראת חיפוש עבודה במחיר סטודנט.  1

  .המעוניין להחליף תחום מקצועי, לבוגר ותעסוקתי ייעוץ והכוון מקצועי  .2

מינהל בתיאום מראש עם , על בסיס מקום פנוי, שמיעה חופשית של קורסים  .3

  .הסטודנטים

  .שימוש במתקני הספרייה  .4

הנערכים  ומקצועיים השתתפות בכנסים מקצועיים ובימי עיון אקדמיים  .5

 .במכון

 הטבות

 

מוזמנים להצטרף לאגודה ולקחת , המסיימים את לימודיהם במכון, סטודנטים
אנו נקדם בשמחה . בוועדות ובקביעת סדר היום של האגודה, החלק פעיל ב

  .את הצטרפותכם לאגודה

 הצטרפות

  : ת הבוגריםמשרדי אגוד

  58102חולון , 305ד "ת, 52גולומב ' רח,  מכון טכנולוגי חולון H.I.T בוגרי

  03-5026515' פקס, 03-5026727 :'טל

                                                                                         hit.ac.il : נמצא באתר המכון אתר האגודה
e-mail: pr@hit.ac.il  
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  אקדמית - מכינה קדם
  

  משה רוזין
  .125חדר  ,)5(בניין מרגלית  

 03-5026567 :'טל

 מנהל המכינה

  

  .124ו  126חדרים  ,)5(בניין מרגלית  

  : שעות הקבלה
  

  . 15.00 - 9.00ין השעות ב', ה - ' ימים א
  

  03-5026750: פקס   .03-5026683, 03-5026707 :'טל

      mechina@hit.ac.il:  דואר אלקטרוני
 www.hit.ac.il/mechina: אתר המכינה

 משרדי המכינה

  
  

  

הקדם אקדמית פועלת בפיקוח ובסיוע האגודה לקידום החינוך המכינה 
. במשרד החינוך והקרן לסיוע נוסף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון

 ,יכולתם לקראת לימודים אקדמייםאת המכינה מאפשרת ללומדים בה לקדם 

  .בפרט ,מכון טכנולוגי חולון   H.I.T-ולימודים ב ,בכלל

  .המותאמים לכל תלמיד בייעוץ אישי ,במכינה מסלולי לימוד אישיים

  על המכינה

 

 
 

מכון טכנולוגי חולון מיועדת לתלמידים  H.I.T-המכינה הקדם אקדמית ב

  :המעוניינים

 .להשלים תעודת בגרות מלאה •

 .מספר יחידות הלימוד לפי הצורך את לשפר ציוני בגרות ולשדרג •

ודים אקדמיים כדי להתקבל ללימ, יקהזידע במתמטיקה ובפי להשלים/לרענן •
 .במכון

 מטרות המכינה

 
 

פי אמות מידה - על ,התלמידים נהנים ממלגות עד גובה שכר לימוד •
  .חברתיות-כלכליות

אמות בהתאם ל(הלימודים נוסף על מלגת , לגת קיוםהתלמידים מקבלים מ •
 .)חברתיות-מידה כלכליות

ידי המדינה - מלגות שכר הלימוד ומלגות הקיום נקבעות וממונות על •
  .מצעות משרד הביטחון ומשרד החינוךבא

יכולים להשתמש בדמי הפיקדון לתשלום , התלמידים שאינם זכאים למלגה •
 .שכר הלימוד

   שכר לימוד

 

 
 

 .התלמידים מקבלים שיעורי תגבור וסיוע בלימודים לפי הצורך •

הנחיה ותמיכה מקצועית מיום הרשמתו למכינה , כל תלמיד מקבל ייעוץ •
 .דיםולאורך תקופת הלימו

 .הספרייה האקדמית של המכון עומדת לרשות התלמידים •

לתלמידי המכינה מתקיים קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית בהנחה  •
 .משמעותית

 ייעוץ וסיוע
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 .ספטמבר ופברואר: בשני מועדים ,הלימודים מתחילים בכל שנה •

שהתלמיד צריך להשלים או  ,משך הלימוד נקבע על פי היקף הלימודים •
ועל פי המסלול המתאים לצרכים , ל פי יכולתו וצרכיו של התלמידע, לשפר

 .אלה

  מועדי לימוד

  ומסלולי לימוד

 
  

  ,  ל"יח 1' לשון ב,  ל"יח 1' לשון א

  .ל"יח 1אזרחות ,  ל"יח 1' היסטוריה ב,  ל"יח 1' היסטוריה א

  , ל"יח 5יקה זפי, ל"יח 3/4/5אנגלית , ל"יח 3/4/5מתמטיקה  

  .)'ב' שנתי וסמס( ל"יח 5 גיאוגרפיה

  ).ב"שנתי וס(  מדע המדינה, סוציולוגיה: ל"יח 5מדעי החברה 

    ם/ר"וקורס הכנה למבחני אמי קורס הכנה לפסיכומטרי

  מקצועות הלימוד
 

  
אשר נרשמו , מכינות ההשלמה מיועדת לתלמידים בעלי תעודת בגרות

יהם והם נדרשים או מעוניינים להשלים את ידיעות, ללימודים במכון
  .במתמטיקה ובפיזיקה

 8מקביל לקורס סמסטריאלי של (שעות   120-112כל קורס הוא בהיקף  •
 ).שעות שבועיות

, שעות 160בהיקף , נוסף על כך מתקיים קורס השלמה ארוך במתמטיקה •
שמעוניינים , או לתלמידים+ 30, ל במתמטיקה"יח 3- המיועד לבעלי ידע ב
 .זהה לתכנית הרגילהתכנית הלימודים . במכינה ארוכה יותר

 150המעוניינים לקבל פטור יכולים לגשת למבחן פטור תמורת תשלום של  •
 .ח"ש

בסמסטר הראשון של שנת הלימודים . הקורסים מתקיימים בחודשי הקיץ •
  .האקדמית מתקיים קורס נוסף בפיזיקה

מכינות השלמה 
במתמטיקה 
 ובפיסיקה

  
  

       ות קורס מתמטיקה ארוך על. ח"ש 2,350): כולל דמי רישום(עלות קורס  •
 .ח"ש 150: דמי רישום למבחן פטור .ח"ש 2,950

הלימוד מתבצעים במחלקת רישום -הרישום למבחן או לקורס ותשלום שכר •
 .03-5026547: 'טל,  10:00-15:30בשעות ', קומה א, 3בניין : וגבייה

אינו רשאי להשתתף ,  שלא הסדיר את תשלומיו עד תחילת הקורס, תלמיד •
 .אקדמית-השיבוץ לקורסים יהיה באחריות המכינה הקדם. בקורסים

רק אם שילם . או רשאי לגשת למבחנים, תלמיד נחשב כמשתתף בקורס •
 .את מלוא שכר הלימוד

 .10%זכאי להנחה של , שלומד בשני הקורסים, תלמיד •

 .30%אקדמית של המכון זכאים להנחה של - בוגרי המכינה הקדם •

 רישום ותשלום

  
  

  

  

  

  

  
  

          

  ועדת הקבלה של המכון בבקשת מועמדבדיון  של 

  השלמה ההישגיו במכינת  יילקחו בחשבון, ללמוד במכון

  או במבחני הפטור
 


